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 7 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 آزمتَاد وأمهٗة احلجٗج ضمٗاة ععم احلج أشمر اَْ٘اس وصمقب

 (1)فٗف اظمَايص عـ

 قمٚمٞمٝمؿ شمٗمرض سمٕم٤ٌمدة شمٚمًٌقا  أهنؿ أبدا يِمٕمرون ٓ سم٤محل٩م أطمرُمقا  إذا احلج٤مج ُمـ يمثػما  إن

سمتٕم٤مد  شمراهؿ ويمذا قم٤مُم٦م، ُمًٚمؿ يمؾ وقمغم ظم٤مص٦م قمٚمٞمٝمؿ اعمحرُم٤مت ُمـ شمٕم٤ممم اهلل طمرم قمام ا

 قمٛمكم دًمٞمؾ وذًمؽ احل٩م، ىمٌؾ اعمٜمحرف ؾمٚمقيمٝمؿ ُمـ رء يتٖمػم ومل ُمٜمف ويٗمرهمقن حيجقن

 يتذيمر أن طم٤مج يمؾ قمغم وم٢من وًمذًمؽ ُم٘مٌقٓ، ًمٞمس: ٟم٘مؾ مل إن يم٤مُمال ًمٞمس طمجٝمؿ أن قمغم ُمٜمٝمؿ

 اهلل وم٢من واعمٕم٤ميص، اًمٗمًؼ ُمـ قمٚمٞمف اهلل طمرم ومٞمام ي٘مع ٓ أن ـم٤مىمتف ضمٝمد حيرص وأن هذا

ْٕمٚمُقَُم٤مٌت  أؿَْمُٝمرٌ  احْل٩َم  ﴿: ي٘مقل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك َـّ  ومََرَض  ومََٛمـ ُمَّ قَق  َوَٓ  َروم٨ََم  وماَلَ  احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم ًُ  َوَٓ  وُم

 .[797: اًمٌ٘مرة] ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل 

ش أُمف وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ رضمع يٗمًؼ ومل يروم٨م ومٚمؿ طم٩م ُمـ»: ط اهلل رؾمقل وىم٤مل 

 .اجلامع هق: واًمروم٨م. اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 ضمٜمس إٓ احل٩م يٗمًد ُم٤م اعمحٔمقرات ذم وًمٞمس: »شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 وم٢مٟمف واًمٓمٞم٥م يم٤مًمٚم٤ٌمس اعمحٔمقرات ؾم٤مئر وأُم٤م اًمٗمًقق، وسملم سمٞمٜمف ُمٞمز ومٚمٝمذا اًمروم٨م

 آظمر ذم يِمػم وهقش اعمِمٝمقريـ إئٛم٦م ُمـ أطمد قمٜمد احل٩م شمٗمًد ومال هب٤م ي٠مثؿ يم٤من وإن

 ومٛمـ احل٤مج، يرشمٙمٌٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م سم٠مي احل٩م سمٗم٤ًمد ي٘مقل ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ هٜم٤مك أن إمم يمالُمف

 ُمٕمّمٞم٦م أي ُمٕمّمٞم٦م شمٕمٛمد ُمـ ويمؾ: »ي٘مقل وم٢مٟمف اهلل رمحف طمزم اسمـ اإلُم٤مم ه١مٓء

ومف يتؿ أن ُمذ حلجف ذايمر وهق يم٤مٟم٧م  سمٓمؾ وم٘مد اجلٛمرة ويرُمل ًمإلوم٤مو٦م سم٤مًمٌٞم٧م ـمقا

. ُمٝمؿ وم٢مٟمفش 786/  7ش »اعمحغم» يمت٤مسمف ذم ومراضمٕمف اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م واطمت٩م...ش طمجف

 طمزم، اسمـ ىمقل قمغم طمجف قمٚمٞمف شمٗمًد أن إُم٤م احل٤مج ُمـ اعمٕمّمٞم٦م أن يتٌلم ؾمٌؼ ومم٤م

 أظمٓمر هق سمؾ احل٤مج همػم ُمـ صدر ًمق يمام ًمٞمس اإلصمؿ هذا وًمٙمـ هب٤م، ي٠مثؿ أن وإُم٤م

 احلدي٨م سمذًمؽ سح يمام أُمف وًمدشمف يمام ذٟمقسمف ُمـ يرضمع ٓ أن آصم٤مره ُمـ وم٢من سمٙمثػم،

                                                           

 صغم اًمٜمٌل طمج٦م يمت٤مَب  ذم اًمقاردة اعم٤ًمئؾ سمذيمر سمدأت أنٜمل قمغم اًمٙمت٤مب هذا ذم وأنٌف. إًم٤ٌمين ًمإلُم٤مم يمٚمٝم٤م احلقار (7)

 صمؿ وشمٜم٤مؾم٘مٝم٤م، شمرشمٞمٌٝم٤م أىمٓمع ٓ طمتك اًمٙمت٥م ذم وردت يمام ُمرشم٥م سمِمٙمؾ واًمٕمٛمرة، احل٩م وُمٜم٤مؾمؽ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 .[ضم٤مُمٕمف ىمٞمده.]اًمِمٞمخ شمراث سم٤مىمل ُمـ واًمٕمٛمرة سم٤محل٩م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ مجع إمم قُمدت



 8   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمج٦م اًمٜمٌل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمٖمٗمرة وهل ُمٜمٝم٤م اًمثٛمرة قمغم حيّمؾ مل ٕنف طمجتف ظمن ًمق يمام يٙمقن ومٌذًمؽ. اعمت٘مدم

 .اعمًتٕم٤من وم٤مهلل شمٕم٤ممم اهلل

 [5 ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 عٕٖا آزمتَاد احلاج ععم جيب التل اظمَايص زمَض

 وحيرُمقن هب٤م، اًمٜم٤مس اسمتالء يٙمثر اًمتل اعمٕم٤ميص سمٕمض ُمـ أطمذر أن ُمـ زم سمد ٓ

 اًمٖمٗمٚم٦م وهمٚم٦ٌم جلٝمٚمٝمؿ ذًمؽ قمٜمٝم٤م اإلىمالع قمٚمٞمٝمؿ سم٠من إـمالىم٤م يِمٕمرون وٓ سم٤محل٩م

 :ٔسم٤مئٝمؿ وشم٘مٚمٞمدهؿ قمٚمٞمٝمؿ

 سمٕمض هب٤م أصٞم٥م اًمتل اعمّم٤مئ٥م أيمؼم ُمـ وم٢من: وضمؾ قمز سم٤مهلل اًمنمك - 7

 حيٌط أنف صٗمتف وُمـ اًمٙم٤ٌمئر أيمؼم ُمـ هق اًمذي اًمنمك سمح٘مٞم٘م٦م ضمٝمٚمٝمؿ اعمًٚمٛملم

ـْ ﴿: إقمامل يْم٧َم  ًَمئِ َـّ  َأْذَ  احلج٤مج ُمـ يمثػما  رأجٜم٤م وم٘مد. 65: حمٛمد - ﴾قَمَٛمُٚمَؽ  ًَمٞمَْحٌََٓم

 واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ُمًجد وذم احلرام اهلل سمٞم٧م ذم وهؿ اًمنمك ذم ي٘مٕمقن

 هبؿ وحيٚمٗمقن سم٤مًمّم٤محللم سم٤مٕنٌٞم٤مء آؾمتٕم٤مٟم٦م إمم سمف وآؾمتٖم٤مصم٦م اهلل دقم٤مء يؽميمقن

َٛمُٕمقا  َٓ  شَمْدقُمقُهؿْ  إِن﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل وضمؾ، قمز اهلل دون ُمـ ويدقمقهنؿ ًْ  َي

يمُِٙمؿْ  َيْٙمُٗمُرونَ  اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َوَيْقمَ  ًَمُٙمؿْ  اؾْمتََج٤مسُمقا  َُم٤م ؾَمِٛمُٕمقا  َوًَمقْ  ُدقَم٤مءيُمؿْ  ٌ ئَُؽ  َوَٓ  سمنِِمْ  ُِمثُْؾ  ُيٜمَ

 ىمٚمٌف ومتح عمـ يمٗم٤مي٦م هذه وذم ضمدا، يمثػمة اعمٕمٜمك هذا ذم وأي٤مت. 74: وم٤مـمر - ﴾ظَمٌػِم

.  وم٘مط اًمتذيمػم هق وإٟمام اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م أن اًمٖمرض ًمٞمس إذ. ًمٚمٝمداي٦م

 يٍمون يم٤مٟمقا  إذا احلرام اهلل سمٞم٧م إمم طمجٝمؿ ُمـ ه١مٓء يًتٗمٞمد ُم٤مذا ؿمٕمري ومٚمٞم٧م

 هذه أخٞمس وواؾمٓم٦م، شمِمٗمٕم٤م شمقؾمال: ومٞمًٛمقٟمف اؾمٛمف ويٖمػمون اًمنمك هذا ُمثؾ قمغم

 ًمٖمػمه وقم٤ٌمدهتؿ ذيمٝمؿ هب٤م يؼمرون ىمٌؾ، ُمـ اعمنميمقن ادقم٤مه٤م اًمتل هل اًمقاؾمٓم٦م

ـَ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ِذي َُذوا َواًمَّ سُمقَٟم٤م إَِّٓ  َٟمْٕمٌُُدُهؿْ  َُم٤م َأْوًمِٞم٤َمء ُدوٟمِفِ  ُِمـ اَّتَّ   إمَِم  ًمِٞمَُ٘مر 
ِ
  اهلل

 أن قمٞمٜمٞم٤م وضمقسم٤م قمٚمٞمؽ جي٥م احل٩م قمغم شمٕمزم أن ىمٌؾ احل٤مج أهي٤م ومٞم٤م 3: اًمزُمر - ﴾ُزًْمَٗمك

 اهلل يمت٤مب سمدراؾم٦م وذًمؽ اًمنمك ُمـ يٜم٤مومٞمف وُم٤م اخل٤مًمص اًمتقطمٞمد ُمٕمروم٦م إمم شم٤ٌمدر

 .اعمًتٕم٤من واهلل وؾ، قمٜمٝمام طم٤مد وُمـ ٟمج٤م هبام متًؽ ُمـ وم٢من ،ط ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م



 9 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 اعمًٚمٛملم سملم ؿمٞمققم٤م اعمٕم٤ميص أيمثر ُمـ اعمٕمّمٞم٦م وهذه: اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ اًمتزيـ - 2

 إًمٞمٝم٤م اعمٕمّمٞم٦م هذه وٟم٘مٚمٝمؿ سمالدهؿ أيمثر قمغم اًمٙمٗم٤مر اؾمتٞمالء سم٥ًٌم اًمٕمٍم هذا ذم

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ساطم٦م ذًمؽ قمـ إي٤مهؿ ط هنٞمف ُمع ومٞمٝم٤م هلؿ اعمًٚمٛملم وشم٘مٚمٞمد

 وذم ؿمٞمخ٤من، رواهش اًمٚمحك وأوومقا  اًمِمقارب اطمٗمقا  اعمنميملم ظم٤مًمٗمقا »: واًمًالم

 :خم٤مًمٗم٤مت قمدة اًم٘مٌٞمح٦م هذه وذم ش.اًمٙمت٤مب أهؾ وظم٤مًمٗمقا »: آظمر طمدي٨م

 .سم٤مإلقمٗم٤مء اًمٍميح ط أُمره خم٤مًمٗم٦م: إومم

 .سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف: اًمث٤مٟمٞم٦م

 شمٕم٤ممم اهلل طمٙمك يمام ىمقًمف ذم اًمِمٞمٓم٤من ـم٤مقم٦م ومٞمف اًمذي اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم: اًمث٤مًمث٦م

ُؿْ ﴿: قمٜمف ذًمؽ نَّ  َؤُُمَرهنَّ ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػم 
ِ
 .﴾اهلل

سمٕم٦م  شمٗمّمٞمؾ واٟمٔمر. ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ ط اهلل رؾمقل ًمٕمـ وىمد سم٤مًمٜم٤ًمء اًمتِمٌف: اًمرا

 ش.737 - 726 صش »اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب» يمت٤مسمٜم٤م ذم اإلمج٤مل هذا

 احلج٤مج ُمـ مج٤مهػم أن ديٜمف قمغم احلريص يراه٤م اًمتل اعمِم٤مهدات ُمـ وإن

 رؤوؾمٝمؿ حيٚم٘مقا  أن ومٌدل ُمٜمف حتٚمٚمقا  وم٢مذا إطمراُمٝمؿ سم٥ًٌم حل٤مهؿ وومروا ىمد يٙمقٟمقن

 وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م سم٢مقمٗم٤مئٝم٤م، ط أُمرهؿ اًمتل حل٤مهؿ طمٚم٘مقا  ط اهلل رؾمقل إًمٞمف ٟمدب يمام

 .راضمٕمقن إًمٞمف

 اًمذه٥م سمخ٤مشمؿ شمزيٜمقا  ىمد احلج٤مج ُمـ يمثػما  رأجٜم٤م ًم٘مد: سم٤مًمذه٥م اًمرضم٤مل َّتتؿ - 3

 حتريٛمف يٕمٚمؿ ٓ سمٕمْمٝمؿ: أنقاع صمالصم٦م قمغم أهنؿ شمٌلم ذًمؽ ذم ُمٕمٝمؿ اًمٌح٨م وًمدى

: يمحدي٨م اعمحرُم٦م اًمٜمّمقص ُمـ ؿمٞمئ٤م ًمف ٟمذيمر أن سمٕمد ٟمزقمف إمم ي٤ًمرع يم٤من وًمذًمؽ

 ُمـ مجرة إمم أطمديمؿ يٕمٛمد»: ط وىمقًمف. قمٚمٞمف ُمتٗمؼش اًمذه٥م ظم٤مشمؿ قمـ ط هنك»

 .ُمًٚمؿ رواهش يده؟ ذم ومٞمجٕمٚمٝم٤م ٟم٤مر

ه ُمتٌع وًمٙمٜمف سم٤مًمتحريؿ قمٚمؿ قمغم وسمٕمْمٝمؿ  هيديف أن إٓ ومٞمف ًمٜم٤م طمٞمٚم٦م ٓ ومٝمذا هلقا

  ذٟم٥م ُمـ أىمٌح ي٘م٤مل يمام هق سمٕمذر يٕمتذر وًمٙمـ سم٤مًمتحريؿ يٕمؽمف وسمٕمْمٝمؿ. اهلل

 خم٤مًمٗم٦م: ُمٕمّمٞمتلم سملم جيٛمع سمذًمؽ أنف اعمًٙملم يدري وٓ. اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ إٟمف: ومٞم٘مقل



 71   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٜمد ُمٕمرووم٤م يٙمـ مل اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ ٕن سم٤مًمٙمٗم٤مر، وشمِمٌف شم٘مدم يمام اًمٍميح ط هنٞمف

 وىمد، اًمٜمّم٤مرى شم٘م٤مًمٞمد ُمـ إًمٞمٝمؿ اًمٕم٤مدة هذه هت صمؿ اًمٕمٍم هذا ىمٌؾ ُم٤م إمم اعمًٚمٛملم

 وسمٞمٜم٧مش 738 - 737 ص» أجْم٤مش اًمزوم٤مف آداب» ذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م

 - 739 ص» ومراضمع ًمٚمجٛمٝمقر ظمالوم٤م أجْم٤م اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ اعمذيمقر اًمٜمٝمل أن ومٞمف

 .ضمدا ُمٝمؿ وم٢مٟمفش 767

 [6ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 اليحٗحة والسٕة الْتاب ضقء ععم احلج وٕاؽمؽ دراؽمة أمهٗة

 احلج أراد ظمـ

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وقء قمغم احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ يدرس أن احل٩م أراد ُمـ ًمٙمؾ ٟمٜمّمح

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد ُم٘مٌقٓ شم٤مُم٤م ًمٞمٙمقن احل٩م أقمامل ي٤ٌمذ أن ىمٌؾ

 [71ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 التٔتع وصمقب

 ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ؾم٤مئر ذم وىمع ُم٤م - إؾمػ ُمع - اخلالف ُمـ ومٞمٝم٤م وىمع ىمد اعمٜم٤مؾمؽ

 صمالصم٦م قمغم اإلومراد؟ أم اًم٘مران أم اًمتٛمتع طمجف ذم يٜمقي أن إومْمؾ هؾ: ُمثال ذًمؽ،

ه واًمذي ُمذاه٥م،  وهمػمه أمحد اإلُم٤مم ُمذه٥م هق يمام وم٘مط اًمتٛمتع هق إٟمام ذًمؽ ُمـ ٟمرا

 طمزم اسمـ ُمٜمٝمؿ اهلدي ُمٕمف يًؼ مل إذا وضمقسمف إمم اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء سمٕمض ذه٥م سمؾ

 ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ودمد اًمًٚمػ، ُمـ وهمػمه قم٤ٌمس ٓسمـ شمٌٕم٤م اًم٘مٞمؿ واسمـ

 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اخلقض أن أريد وًم٧ًم وهمػممه٤م،ش اعمٕم٤مد زاد» وش اعمحغم» يمت٤مب

 خمٚمّم٤م يم٤من ُمـ شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن شمٜمٗمع ىمّمػمة سمٙمٚمٛم٦م أذيمر أن أريد وإٟمام سمتٗمّمٞمؾ

 ذم يم٤من احل٩م أن ؿمؽ ٓ: وم٠مىمقل اعمذه٥م أو أسم٤مء شم٘مٚمٞمد وًمٞمس احلؼ اشم٤ٌمع وهم٤ميتف

 ط أصح٤مسمف يم٤من ويمذًمؽ اعمت٘مدُم٦م اًمثالصم٦م سم٠منقاقمف ضم٤مئزا  إي٤مه ط اؾمتئٜم٤مومف أول



 77 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 طمدي٨م ذم يمام ذًمؽ ذم ظمػمهؿ ط ٕنف اعمٗمرد وُمٜمٝمؿ اًم٘م٤مرن وُمٜمٝمؿ اعمتٛمتع ُمٜمٝمؿ

 هيؾ أن ُمٜمٙمؿ أرد ُمـ: وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل ُمع ظمرضمٜم٤م»: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 سمٕمٛمرة هيؾ أن أراد وُمـ ومٚمٞمٝمؾ سمح٩م هيؾ أن أراد وُمـ ومٚمٞمٗمٕمؾ وقمٛمرة سمح٩م

 .ُمًٚمؿ رواه احلدي٨مش ...ومٚمٞمٝمؾ

/  6» ٕمحد رواي٦م ذم يمام (7)اًمِمجرة قمٜمد إطمراُمٝمؿ أول ذم اًمتخٞمػم هذا ويم٤من

 وهق أومْمؾ هق ُم٤م إمم ٟم٘مٚمٝمؿ سمؾ اًمتخٞمػم هذا قمغم يًتٛمر مل ط اًمٜمٌل وًمٙمـش 245

 ـمري٘مٝمؿ ذم ؿمتك ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم وذًمؽ سمف ي٠مُمرهؿ أو قمٚمٞمٝمؿ سمذًمؽ يٕمزم أن دون اًمتٛمتع

 وهق اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ ىمري٥م ُمقوع وهقش هف» إمم وصٚمقا  طمٞمٜمام ذًمؽ ومٛمـ ُمٙم٦م، إمم

 وم٘م٤مل هف ومٜمزًمٜم٤م... »: قمٜمٝم٤م رواي٦م ذم قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م أُمٞم٤مل قمنمة ٟمحق قمغم ُمٙم٦م ُمـ

 وُمـ ومٚمٞمٗمٕمؾ، قمٛمرة جيٕمٚمٝم٤م أن وم٠مطم٥م هدي ُمٕمف يٙمـ مل ُمـ: ٕصح٤مسمف ط اًمٜمٌل

 ُمٕمف يٙمـ مل ممـ] أصح٤مسمف ُمـ هل٤م واًمت٤مرك هب٤م وم٤مٔظمذ: ىم٤مًم٧م ومال، هدي ُمٕمف يم٤من

 ذي» إمم ط وصؾ ح٤م ذًمؽ وُمـ. عمًٚمؿ واًمزي٤مدة قمٚمٞمف ُمتٗمؼ احلدي٨مش [...هدي

 أن ؿم٤مء ُمـ»: هلؿ ىم٤مل اًمّمٌح صغم ومٚمام هب٤م وسم٤مت ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمقوع وهقش ـمقى

 رأجٜم٤مه وًمٙمٜم٤م قم٤ٌمس، اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمِمٞمخ٤من أظمرضمفش قمٛمرة ومٚمٞمجٕمٚمٝم٤م قمٛمرة جيٕمٚمٝم٤م

 اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ قمغم يدقمٝمؿ مل اًم٘مدوم ـمقاف وأصح٤مسمف هق وـم٤مف ُمٙم٦م دظمؾ ح٤م ط

 يًؼ مل يم٤من ُمـ أُمر وم٢مٟمف اًمقضمقب وهق ضمديد طمٙمؿ إمم ٟم٘مٚمٝمؿ سمؾ إومْمٚمٞم٦م وهق

: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م ويتحٚمؾ قمٛمرة إمم احل٩م يٗمًخ أن ُمٜمٝمؿ اهلدي

 وم٠مُمر سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقومٜم٤م ُمٙم٦م ىمدُمٜم٤م ومٚمام احل٩م، أنف إٓ ٟمرى وٓ ط اًمٜمٌل ُمع ظمرضمٜم٤م»

 اهلدي ؾم٤مق يٙمـ مل ُمـ ومحؾ: ىم٤مًم٧م حيؾ أن اهلدي ؾم٤مق يٙمـ مل ُمـ ط اًمٜمٌل

: سمٚمٗمظ ٟمحقه قم٤ٌمس اسمـ وقمـ. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ احلدي٨مش ...وم٠مطمٚمٚمـ يً٘مـ مل وٟم٤ًمؤه

 احلؾ؟ أي اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا  قمٜمدهؿ ذًمؽ ومتٕم٤مفمؿ قمٛمرة جيٕمٚمقه٤م أن وم٠مُمرهؿ»

 33» وم٘مرة ي٠ميت يمام ُمٜمف وأووح ٟمحقه ضم٤مسمر طمدي٨م وذم. قمٚمٞمف ُمتٗمؼش يمٚمف احلؾ: ىم٤مل

 ش.45 -

                                                           

 .احلٚمٞمٗم٦م ذي قمٜمد أي (7)



 72   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أن ري٥م يِمقسمف ٓ سمٞم٤مٟم٤م ًمف شمٌلم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م هذه ذم شم٠مُمؾ ومٛمـ: ىمٚم٧م

 ىمد ضمديد طمٙمؿ ًمت٘مٌؾ وهتٞمئتٝم٤م اًمٜمٗمقس إلقمداد ط ُمٜمف يم٤من إٟمام ومٞمٝم٤م اًمقارد اًمتخٞمػم

 إمم احل٩م سمٗمًخ إُمر وهق أٓ وهٚم٦م ٕول سمًٝمقًم٦م شم٘مٌٚمف اًمٌٕمض قمغم وًمق يّمٕم٥م

 أن يرون -ش اًمّمحٞمحلم» ذم صم٤مسم٧م هق يمام - اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤مٟمقا  وىمد ؾمٞمام ٓ اًمٕمٛمرة

 أبٓمٚمف ىمد ط اهلل رؾمقل يم٤من وإن اًمرأي وهذا احل٩م أؿمٝمر ذم دمقز ٓ اًمٕمٛمرة

 وطمده ومٝمذا اًم٘مٕمدة ذي ؿمٝمر ذم يمٚمٝم٤م ؾمٜمقات صمالث ذم ُمرات صمالث ط سم٤مقمتامره

 - يٙمٗمل ٓ سمؾ هٜم٤م، ىمريٜم٦م وٓ وم٢مٟمف اجل٤مهٚمٞم٦م، اًمٌدقم٦م شمٚمؽ إسمٓم٤مل ذم يم٤مومٞم٤م يم٤من وإن

 سمتخٞمػمهؿ ط ًمف ُمٝمد ومٚمذًمؽ اجلديد، احلٙمؿ ًمت٘مٌؾ اًمٜمٗمقس إلقمداد - أقمٚمؿ واهلل

 سمٗمًخ اجل٤مزم سم٤مُٕمر ذًمؽ أتٌع صمؿ هلؿ إومْمؾ هق ُم٤م سمٞم٤من ُمع واًمٕمٛمرة احل٩م سملم

 .شم٘مدم يمام اًمٕمٛمرة إمم احل٩م

 :اًمت٤مًمٞم٦م إُمقر ذًمؽ قمغم ويدل ىمٓمٕم٤م ًمٚمقضمقب إُمر ومٝمذا ذًمؽ قمرومٜم٤م وم٢مذا

 شم١ميمده هٜم٤م واًم٘مريٜم٦م سمؾ هٜم٤م ىمريٜم٦م وٓ ًم٘مريٜم٦م إٓ اًمقضمقب ومٞمف إصؾ أن: إول

 :وهق اًمت٤مزم إُمر وهل

 مل ًمٚمقضمقب يٙمـ مل وًمق آٟمٗم٤م، شم٘مدم يمام قمٜمدهؿ شمٕم٤مفمؿ أُمرهؿ ح٤م ط أنف: اًمث٤مين

 مل ذًمؽ وُمع َّتٞمػم أُمر ُمرات صمالث ىمٌؾ ُمـ أُمرهؿ ىمد ط أنف شمر أخؿ يتٕم٤مفمٛمقه،

 .اعم٘مّمقد وهق اًمقضمقب إُمر ُمـ ومٝمٛمقا  أهنؿ قمغم ومدل يتٕم٤مفمٛمقه،

 قمكم ومدظمؾ... »: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم رواي٦م ذم أن: اًمث٤مًم٨م

 ؿمٕمرت أوُم٤م: ىم٤مل. اًمٜم٤مر اهلل أدظمٚمف اهلل؟ رؾمقل ي٤م أهمْمٌؽ ُمـ: وم٘مٚم٧م همْم٤ٌمن وهق

 وًمق أطم٥ًم -يؽمددون يم٠مهنؿ احلٙمؿ ىم٤مل- يؽمددون هؿ وم٢مذا سم٠مُمر اًمٜم٤مس أُمرت أين

 يمام أطمؾ صمؿ أؿمؽميف طمتك ُمٕمل اهلدي ؾم٘م٧م ُم٤م اؾمتدسمرت ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م أين

 قمغم واوح دًمٞمؾ ط همْمٌف ومٗملش. 775/  6» وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ رواه ش.طمٚمقا 

 أضمؾ ُمـ ٓ ًمؽمددهؿ يم٤من إٟمام ط همْمٌف وأن ؾمٞمام ٓ ًمٚمقضمقب يم٤من أُمره أن

 ُمٕمف يم٤من ُمـ إٓ مجٞمٕم٤م طمٚمقا  وًمذًمؽ ذًمؽ، ُمـ وطم٤مؿم٤مهؿ إُمر شمٜمٗمٞمذ ُمـ اُمتٜم٤مقمٝمؿ

 ش.44» اًمٗم٘مرة ذم ي٠ميت يمام هدي



 73 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ٕبد أم هذا أخٕم٤مُمٜم٤م»: سمف أُمرهؿ اًمذي اًمٗمًخ قمـ ؾم٠مخقه ح٤م: ط ىمقًمف: اًمراسمع

 يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م»: وىم٤مل أظمرى ذم واطمدة أص٤مسمٕمف ط ومِمٌؽش إبد؟

 ش.24» اًمٗم٘مرة ذم ي٠ميت يمام ش.أبد ٕبد سمؾ ٓ أبد ٕبد سمؾ ٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م

 هذا وأن يتجزأ  ٓ احل٩م ُمـ ضمزءا أصٌح٧م اًمٕمٛمرة أن قمغم سيح ٟمص ومٝمذا 

 .(7). إبد إمم ُمًتٛمر هق سمؾ اًمٌٕمض ئمـ يمام سم٤مًمّمح٤مسم٦م ظم٤مص٤م ًمٞمس احلٙمؿ

 ومٙمٞمػ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض يٜمٗمذه أن ًمٙمٗمك ًمٚمقضمقب يٙمـ مل ًمق إُمر أن: ظم٤مُم٤ًم

 ي٠مُمر شم٤مرة ومٝمق قم٤مُم٤م، أُمرا  سم٤مًمٗمًخ اًمٜم٤مس سم٠مُمر يٙمتٗمل ٓ ط اهلل رؾمقل رأجٜم٤م وىمد

 ذم يمام أزواضمف سمف ي٠مُمر وشم٤مرة ،ش48 وم٘مرة» ي٠ميت يمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م اسمٜمتف سمذًمؽ

 اًمقداع، طمج٦م قم٤مم حيٚمٚمـ أن أزواضمف أُمر ط اًمٜمٌل أن: قمٛمر اسمـ قمـش اًمّمحٞمحلم»

 وح٤م. احلدي٨مش ...رأد ًمٌدت إين»: ىم٤مل حتؾ؟ أن يٛمٜمٕمؽ ُم٤م: وم٘مٚم٧م: طمٗمّم٦م ىم٤مًم٧م

 سم٢مهالل أهٚمٚم٧م: ىم٤مل ؟شأهٚمٚم٧م سمؿ»: ط ًمف ىم٤مل طم٤مضم٤م اًمٞمٛمـ ُمـ ُمقؾمك أبق ضم٤مء

 وسم٤مًمّمٗم٤م سم٤مًمٌٞم٧م ومٓمػ»: ىم٤مل. ٓ: ىم٤مل اهلدي؟ ُمـ ؾم٘م٧م هؾ: ىم٤مل. ط اًمٜمٌل

 .احلدي٨مش ...طمؾ صمؿ واعمروة

 ُمٙمٚمػ يمؾ إمم سم٤مًمٗمًخ أُمره شمٌٚمٞمغ قمغم ط اًمٜمٌل ُمـ اًمِمديد احلرص هذا ومٝمؾ

 هذه وًمقوقح. هذا ُمـ سم٠مدٟمك ًمٞمث٧ٌم اًمقضمقب إن مهللا اًمقضمقب؟ قمغم يدل ٓ

 اًمتًٚمٞمؿ إٓ هل٤م اعمخ٤مًمٗملم يًع مل اًمتٛمتع سمٚمف اًمٗمًخ وضمقب قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م

 وىمد سم٤مًمّمح٤مسم٦م ذًمؽ ظمّمقصٞم٦م ادقمك ومٌٕمْمٝمؿ قمٜمٝم٤م اإلضم٤مسم٦م ذم اظمتٚمٗمقا  صمؿ سمدًٓمتٝم٤م،

 .ؾمٌؼ مم٤م ذًمؽ سمٓمالن قمروم٧م

 حيًـ واطمدا دًمٞمال وًمق يذيمروا أن يًتٓمٞمٕمقا  مل وًمٙمٜمٝمؿ ٟمًخف ادقمك وسمٕمْمٝمؿ

 ذم يمام اًمزسمػم واسمـ قمثامن ويمذا قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٛمر هنل إٓ مهللا قمٚمٞمف واًمرد ذيمره

 .وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم»

 :وضمقه ُمـ واجلقاب 

                                                           

 ش. 63» اًمّمٗمح٦م اًمٙمت٤مب ُمـ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٗم٘مرة قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سم٤مخلّمقصٞم٦م اًم٘م٤مئٚملم قمغم رددٟم٤م وىمد (7)



 74   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمذهٌٝمؿ ُمـ ٕن سمف ي٘مقًمقن ٓ اعمتٕم٦م قمـ اًمٜمٝمل هبذا حيتجقن اًمذيـ أن: إول

سمٜم٤م ومٝمق قمٜمف ضمقاهبؿ يم٤من ومام ضمقازه٤م  .ضمقا

 قمكم: ُمٜمٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م أنٙمره ىمد اًمٜمٝمل هذا أن: اًمث٤مين

 .وهمػمهؿ قم٤ٌمس واسمـ طمّملم سمـ وقمٛمران

 مَتَتَّعَ  وَمَٛمـ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اًمًٜم٦م قمـ ومْمال ًمٚمٙمت٤مب خم٤مًمػ رأي أنف: اًمث٤مًم٨م

ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ   اعمٕمٜمك هذا إمم أؿم٤مر وىمد. 796: اًمٌ٘مرة ﴾اهْلَْدِي  ُِم

 ومٞمف يٜمزل ومل ط اهلل رؾمقل ُمع متتٕمٜم٤م: ىم٤مل: »سم٘مقًمف قمٜمف اهلل ريض طمّملم سمـ قمٛمران

 هب٤م وأُمرٟم٤م - احل٩م ُمتٕم٦م يٕمٜمل - اهلل يمت٤مب ذم اعمتٕم٦م آي٦م ٟمزًم٧م: رواي٦م وذم» اًم٘مرآن

 .ُمًٚمؿ رواه ش.ؿم٤مء ُم٤م سمٕمد سمرأجف رضمؾ ىم٤ملش ُم٤مت طمتك ط اهلل رؾمقل

 إٟمام ًمف يمراهتف أو قمٜمف هنٞمف وأن اًمتٛمتع سمٛمنموقمٞم٦م قمٜمف اهلل ريض قمٛمر سح وىمد 

 وًمٙمـ وأصح٤مسمف ومٕمٚمف ىمد ط اًمٜمٌل أن قمٚمٛم٧م ىمد»: وم٘م٤مل ًمف سمدت ًمٕمٚم٦م رآه رأي هق

 شم٘مٓمر احل٩م ذم يروطمقن صمؿ (2) إراك ذم (7) هبـ ُمٕمرؾملم ئمٚمقا  أن يمره٧م

 .وأمحد ُمًٚمؿ رواهش رؤوؾمٝمؿ

 ريض قمٛمر اقمتٛمده٤م اًمتل اًمٕمٚم٦م هذه أن اًم٤ٌمطم٨م ٟمٔمر شمًتٚمٗم٧م اًمتل إُمقر وُمـ

 شمٜمٗمٞمذ إمم ي٤ٌمدروا مل اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م هب٤م شمذرع اًمتل قمٞمٜمٝم٤م هل اًمتٛمتع يمراهتف ذم قمٜمف اهلل

 إذا طمتك احل٩م إٓ ٟمريد ٓ طمج٤مضم٤م ظمرضمٜم٤م»: وم٘م٤مًمقا  اعم٤ٌمدرة شمرك ذم سم٤مًمٗمًخ ط أُمره

 شم٘مٓمر قمروم٦م ومٜم٠ميت ٟم٤ًمئٜم٤م إمم ٟمٗميض أن أُمرٟم٤م ًمٞم٤مل أرسمع إٓ قمروم٦م وسملم سمٞمٜمٜم٤م يٙمـ مل

: سم٘مقًمف ذًمؽ ط اًمٜمٌل رد وىمدش 41» اًمٗم٘مرة اٟمٔمرش ...اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمٜمل ُمذايمػمٟم٤م

 ُم٤م اومٕمٚمقا  وأبريمؿ، وأصدىمٙمؿ هلل أت٘م٤ميمؿ أين قمٚمٛمتؿ ىمد اًمٜم٤مس؟ أهي٤م شمٕمٚمٛمقين أب٤مهلل»

 ريض قمٛمر ًمٜم٤م يٌلم ومٝمذاش. 42 وم٘مرة»ش حتٚمقن يمام حلٚمٚم٧م هديل ًمقٓ وم٢مين سمف آُمريمؿ

 ىمقًمف، ُمثؾ هق اًمذي هذا اًمّمح٤مسم٦م ىمقل اًمتٛمتع ًمٚمٜم٤مس يمرة طملم اؾمتحي ًمق قمٜمف اهلل

                                                           

 .[ُمٜمف.]سمٜم٤ًمئٝمؿ ُمٚمٛملم أي (7)

 وًمٞمس سمٕمروم٦م ُمقوع أجْم٤م وهق. سمف يًت٤مك احلٛمض ُمـ ؿمجر وهق سمف اًمتًؽم قمـ يمٜم٤مي٦م إراك طمجر ذم أي (2)

دا  وـم٠م هلؿ جيقز ٓ حمرُملم يٙمقٟمقن اعمقوع هذا ذم احلج٤مج وم٢من ُمًٚمؿ قمغم اعمٕمٚم٘ملم ًمٌٕمض ظمالوم٤م هٜم٤م ُمرا

 .[ُمٜمف.]ٟم٤ًمئٝمؿ
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 قمغم دًمٞمؾ هذا وذم.قمٜمف اًمٜم٤مس وهنك ذًمؽ يمره ح٤م قمٚمٞمٝمؿ، ط اًمٜمٌل رد ُمٕمف وشمذيمر

ًمف ُمـ ىمقل أو ط اهلل رؾمقل ؾمٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م قمٚمٞمف َّتٗمك ىمد اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤مب أن  أىمقا

 صمؿ وطمده هلل واًمٕمّمٛم٦م ُم٠مزور همػم ُم٠مضمقر ذًمؽ ُمع وهق ومٞمخٓمئ سمرأجف ومٞمجتٝمد

 ُم٤م رد وقمغم اًمتٛمتع وضمقب قمغم إدًم٦م ُمـ ذيمرشمف ُم٤م إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل وىمد. ًمرؾمقًمف

 مجٞمٕم٤م اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء أن اًمٌٕمض يذيمره ُم٤م قمٚمٞمف يِمٙمؾ وًمٙمـ ُم٘مٌقل واوح خي٤مًمٗمف

 ذيمرت؟ ُم٤م وسملم هذا سملم اًمتقومٞمؼ ومٙمٞمػ احل٩م يٗمردون يم٤مٟمقا 

 ُمـ وأُم٤م اهلدي، يًؼ مل ُمـ قمغم جي٥م إٟمام اًمتٛمتع أن سمٞمٜم٤م أن ؾمٌؼ أنف :اجلقابو

 أو إومْمؾ وهق ي٘مرن أن قمٚمٞمف وإٟمام ًمف جيقز ٓ سمؾ ذًمؽ، قمٚمٞمف جي٥م ومال اهلدي ؾم٤مق

. اهلدي ؾم٤مىمقا  يم٤مٟمقا  ٕهنؿ هق إٟمام اإلومراد ُمـ اخلٚمٗم٤مء قمـ ذيمر ُم٤م أن ومٞمحتٛمؾ يٗمرد،

 .هلل واحلٛمد ُمٜم٤موم٤مة ومال وطمٞمٜمئذ

 سمٕمد ُمٜمٝم٤م يتحٚمؾ صمؿ سم٤مًمٕمٛمرة إطمراُمف ي٠ميت أن احل٩م أراد ُمـ يمؾ قمغم أن: اًم٘مقل وظمالص٦م

 حيرم احلج٦م ذي ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم وذم. ؿمٕمره سم٘مص واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل ُمـ ومراهمف

ك يم٤من ومٛمـ سم٤محل٩م، ٞمف إـم٤مقم٦م سم٤مًمٕمٛمرة ذًمؽ يٗمًخ أن ومٕمٚمٞمف اعمٗمرد احل٩م أو سم٤مًم٘مران ًٌم  ط ًمٌٜم

ـْ ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل ؾُمقَل  يُٓمِعِ  ُمَّ  سمٕمد اعمتٛمتع وقمغم ،81: اًمٜم٤ًمء - ﴾اهللَ  أـَم٤َمعَ  ومََ٘مدْ  اًمرَّ

ؽ مت٤مم ُمـ وهق اًمتنميؼ أج٤مم ذم أو اًمٜمحر يقم هدي٤م ي٘مدم أن ذًمؽ  وًمٞمس ؿمٙمران دم وهق اًمًٜم

وحٞم٦م سمٛمٜمزًم٦م - اًم٘مٞمؿ اسـم ىم٤مل يمام - وهق ضمؼمان دم  اًمٞمقم، هذا قم٤ٌمدة مت٤مم ُمـ وهق ًمٚمٛم٘مٞمؿ ٕا

وحٞم٦م قمغم اعمِمتٛمؾ اًمٕمٞمد سمٛمٜمزًم٦م اًمدم قمغم اعمِمتٛمؾ وم٤مًمٜمًؽ قمامل أومْمؾ ُمـ وهق ٕا  وم٘مد ٕا

قمامل أي: ؾمئؾ ط اًمٜمٌل أن ـمرق ُمـ ضم٤مء  اسـم وصححفش واًمث٩م اًمٕم٩م»: وم٘م٤مل أومْمؾ؟ ٕا

ٞم٦م اًمّمقت رومع: واًمٕم٩م اعمٜمذري، وطمًٜمف واًمذهٌل واحل٤ميمؿ ظمزيٛم٦م  دم إراىم٦م: واًمث٩م. سم٤مًمتٚم

 وًم٘مقًمفش 91 وم٘مرة» سمٞم٤مٟمف ي٠ميت ُم٤م قمغم ط اهلل رؾمقل ومٕمؾ يمام هديف ُمـ ي٠ميمؾ أن وقمٚمٞمف. اهلدي

 28: احل٩م - ﴾اًمَْٗم٘مػِم اًْم٤ٌَمئَِس  َوأـَمْٕمُِٛمقا  ُِمٜمَْٝم٤م ومَُٙمٚمُقا ﴿ ُمٜمك ذم اهلدي ُمـ يذسمح ومٞمام وضمؾ قمز

 ُمـ أومْمؾ اًمتٛمتع أن يٕمٚمٛمقن يمقهنؿ ُمع أهنؿ ُمٜمٝمؿ ومٕمرومٜم٤م احلج٤مج ُمـ سمٙمثػم اشمّمٚمٜم٤م وىمد

 .اهلدي يٚمزُمٝمؿ ًمئال وذًمؽ اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ احل٩م سمٕمد سم٤مًمٕمٛمرة ي٠متقن صمؿ يٗمردون ومٙم٤مٟمقا  اإلومراد

 وم٤ًمده خيٗمك ٓ ُم٤م ذقمف قمغم وآطمتٞم٤مل احلٙمٞمؿ ًمٚمِم٤مرع اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ هذا وذم

 اعمتٛمتع قمغم وأوضم٥م ذًمؽ، يٕمٙمًقن وهؿ احل٩م ىمٌؾ اًمٕمٛمرة ذع سمحٙمٛمتف اهلل وم٢من
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 اهلل يت٘مٌؾ أن يٓمٛمٕمقن هؿ صمؿ اعمت٘ملم، قمٛمؾ ُمـ ذًمؽ وًمٞمس ُمٜمف، يٗمرون وهؿ هدي٤م

ٌَُّؾ  إِٟمَّاَم ﴿ ف هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت ذٟمٌٝمؿ يٖمٗمر وأن طمجٝمؿ ـَ  اهللُ  َيَتَ٘م : اح٤مئدة - ﴾اعْمُتَِّ٘ملم ُِم

 .اعمحت٤مًملم اًمٌخالء ُمـ وًمٞمس ،27

 ُمـ شمرضمع أن قمًك ُمٜم٤مؾمٙمؽ ذم ٟمٌٞمؽ ًمًٜم٦م ُمتٌٕم٤م ًمرسمؽ ُمت٘مٞم٤م احل٤مج أهي٤م ومٙمـ

 .أُمؽ وًمدشمؽ يمٞمقم ذٟمقسمؽ

 [27-71ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 وزدلِة دم والبٗات عرفة لٗٓة وٕك دم البٗات سمرك وـ التحذير

 اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٌٞم٤مت ويمذا قمروم٦م ًمٞمٚم٦م ُمٜمك ذم اًمٌٞم٤مت شمدع أن أظمل ي٤م واطمذر: صم٤مًمث٤م

 اًمّمٌح طمتك اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٌٞم٤مت ذم ؾمٞمام ٓ ،ط ٟمٌٞمؽ هدي ُمـ ومذًمؽ اًمٜمحر ًمٞمٚم٦م

 ًمؽ يزظمرف سمام شمٖمؽم وٓ. اًمٕمٚمؿ أهؾ أىمقال ُمـ اًمراضمح قمغم احل٩م أريم٤من ُمـ ريمـ

 وشم٘مٚمٞمؾ اًمٗمٚمقس ىمٌض إٓ هلؿ هؿ ٓ وم٢مهنؿش اعمٓمقوملم» سمـ يًٛمقن ُمـ سمٕمض اًم٘مقل ُمـ

 ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمٝمؿ وؾمقاء سمتامُمف، أدائف قمغم واومٞم٤م يم٤مومٞم٤م إضمر قمٚمٞمف أظمذوا اًمذي اًمٕمٛمؾ

 ظم٤مًمٗم٧م؟ أم ٟمٌٞمؽ ؾمٜم٦م أتٌٕم٧م ٟم٘مص، أم طمجؽ أتؿ

 [21ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 اظميٓني يدي زمني اظمرور وـ احلجٗج حتذير

 اعمًجد ذم اعمّمٚملم ُمـ أطمد يدي سملم متر أن ُمـ[ احل٤مج] أظمل ي٤م أجْم٤م واطمذر

 قمٚمٞمف ُم٤مذا اعمّمكم يدي سملم اح٤مر يٕمٚمؿ ًمق»: ط ًم٘مقًمف اعم٤ًمضمد ُمـ همػمه وذم احلرام

: ىم٤مل أدري ٓ: اًمراوي ىم٤مل ش.يديف سملم يٛمر أن ُمـ ًمف ظمػما  أرسمٕملم ي٘مػ أن ًمٙم٤من

 هذا ًمؽ جيقز ٓ ويمامش. صحٞمحٞمٝمام» ذم اًمِمٞمخ٤من رواه. ؾمٜم٦م أو ؿمٝمرا  أو يقُم٤م أرسمٕملم

 يٛمٜمع رء أي إمم شمّمكم أن قمٚمٞمؽ سمؾ ؾمؽمة همػم إمم شمّمكم أن أجْم٤م ًمؽ جيقز ومال

 أن ومٕمٚمٞمؽ ؾمؽمشمؽ وسملم سمٞمٜمؽ جيت٤مز أن أطمد أراد وم٢من. يديؽ سملم اعمرور ُمـ اًمٜم٤مس

 :سمٕمْمٝم٤م أذيمر وآصم٤مر أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم. متٜمٕمف
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 ُمـ ُمر ُمـ ي٤ٌمزم وٓ ومٚمٞمّمؾ اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم أطمديمؿ ووع إذا» - 7

 ش.ذًمؽ وراء

 يديف سملم جيت٤مز أن أطمد وم٠مراد اًمٜم٤مس ُمـ يًؽمه رء إمم أطمديمؿ صغم إذا - 2

 .(7)ش ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام ومٚمٞم٘م٤مشمؾ أبك وم٢من اؾمتٓم٤مع ُم٤م وًمٞمدرأ ٟمحره ذم ومٚمٞمدومع

 ؿمٞمئ٤م ومريمز احلرام اعمًجد دظمؾ ُم٤مًمؽ سمـ أنس رأج٧م»: يمثػم سمـ حيٞمك ىم٤مل - 3

 .صحٞمح سمًٜمدش 78/  7» ؾمٕمد اسمـ رواه ش.إًمٞمف يّمكم ؿمٞمئ٤م هٞم٠م أو

 :ىم٤مل يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح قمـ - 4

 زرقم٦م أبق رواه ش.يديف سملم يٛمر أطمدا يدع وٓ اًمٙمٕم٦ٌم ذم يّمكم قمٛمر اسمـ رأج٧م» 

/  8ش »دُمِمؼ شم٤مريخ» ذم قم٤ًميمر اسمـ ويمذاش 2ش »7/  97ش »دُمِمؼ شم٤مريخ» ذم اًمرازي

 ذًمؽ ومٕمؾ إذا وأنف اًمًؽمة اَّت٤مذ إجي٤مب إول احلدي٨م ومٗمل. صحٞمح سمًٜمدش 2/  716

 .وراءه٤م ُمر ُمـ ييه ومال

                                                           

 ُمٓم٤مسمع ذم اًمٓمٌع حت٧م وهقش. اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦م 53/  57» ًمٜم٤م" اًمّمالة صٗم٦م" ذم خمرضم٤من صحٞمح٤من طمديث٤من (7)

 .اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م
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 اًمًؽمة إمم يّمكم يم٤من إذا اعمّمكم يدي سملم اح٤مر دومع إجي٤مب: اًمث٤مين احلدي٨م وذم

 اًمذي اًمٙم٥ًم هق ُم٤م ؿمٕمري وًمٞم٧م. ؿمٞمٓم٤من ذًمؽ وم٤مقمؾ وأن قمٛمدا اعمرور وحتريؿ

 ذم وُم٤م واحلديث٤من ؟شاًمِمٞمٓم٤من: »آؾمؿ هذا اؾمتحؼ وىمد رضمع إذا احل٤مج سمف يٕمقد

 يِمٛمالن ومٝمام ُمٙم٤من دوم سمٛمٙم٤من وٓ ُمًجد دون سمٛمًجد خيتّم٤من ٓ ُمٓمٚم٘م٤من ُمٕمٜم٤ممه٤م

 ذم ط ىم٤مهل٤م إٟمام إطم٤مدي٨م هذه ٕن أومم، سم٤مب ُمـ اًمٜمٌقي واعمًجد احلرام اعمًجد

 ٟمّم٤من اعمذيمقران وإثران. شمٌٕم٤م إظمرى واعم٤ًمضمد أص٤مًم٦م هب٤م اعمراد ومٝمق ُمًجده

 سمٕمض ُمـ ي٘م٤مل ومام إطم٤مدي٨م، شمٚمؽ ذم داظمؾ احلرام اعمًجد أن قمغم سحي٤من

 ًمف أصؾ ٓ اًمٜمٝمل ُمـ ُمًتثٜمٞم٤من اًمٜمٌقي واعمًجد اعمٙمل اعمًجد أن وهمػمهؿ اعمٓمقوملم

 اعمًجد ذم روي واطمد طمدي٨م ؾمقى مهللا اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ أطمد قمـ وٓ اًمًٜم٦م ذم

ش احل٩م سمدع» ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام اًمدقمقى قمغم ومٞمف دًٓم٦م وٓ إؾمٜم٤مده يّمح ٓ اعمٙمل

 ش.724 اًمٗم٘مرة»

 [27ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 وزمٗان احلجاج سمَٓٗؿ دم احلج ظمقؽمؿ الَٓؿ أهؾ اغتٕام أمهٗة

 احلج دم اظمذوقم اجلدل

 احلرام اعمًجد ذم سم٤محلج٤مج اًمت٘م٤مئٝمؿ ومرص٦م يٖمتٜمٛمقا  أن واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم

 وومؼ قمغم وأطمٙم٤مُمف احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ يٚمزم ُم٤م ومٞمٕمٚم ٛمقهؿ اعم٘مدؾم٦م اعمقاـمـ ُمـ وهمػمه

 أضمٚمف ُمـ اًمذي اإلؾمالم أصؾ إمم اًمدقمقة قمـ ذًمؽ يِمٖمٚمٝمؿ ٓ وأن اًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مسم٦م

 ممـ طمتك ًم٘مٞمٜم٤مهؿ ُمـ أيمثر وم٢من اًمتقطمٞمد، وهق أٓ اًمٙمت٥م وأنزًم٧م اًمرؾمؾ سمٕمث٧م

 اًمنميمٞم٤مت ُمـ يٜم٤مومٞمف وُم٤م اًمتقطمٞمد سمح٘مٞم٘م٦م سم٤مًمغ ضمٝمؾ ذم وضمدٟم٤مهؿ اًمٕمٚمؿ إمم يٜمتٛمل

 اظمتالف قمغم اعمًٚمٛملم رضمقع ضورة قمـ شم٤مُم٦م همٗمٚم٦م ذم أهنؿ يمام واًمقصمٜمٞم٤مت،

 وإطمٙم٤مم اًمٕم٘م٤مئد ذم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًمث٤مسم٧م اًمٕمٛمؾ إمم أطمزاهبؿ ويمثرة ُمذاهٌٝمؿ

 أي وأن احلٞم٤مة، ؿم١مون ُمـ ذًمؽ وهمػم وآىمتّم٤مد واًمًٞم٤مؾم٦م وإظمالق واعمٕم٤مُمالت

ط اًم٘مقيؿ إصؾ هذا همػم قمغم يزقمؿ إصالح وأي يرشمٗمع صقت  اعمًت٘مٞمؿ واًمٍما



 79 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 واهلل ذًمؽ قمغم ؿم٤مهد أيمؼم واًمقاىمع ووٕمٗم٤م ذٓ إٓ ُمٜمف اعمًٚمٛمقن جيٜمل ٓ ومًقف

 هل سم٤مًمتل اجلدال ُمـ يمثػما  أو ىمٚمٞمال ؿمٞمئ٤م ؾمٌؼ ُم٤م إمم اًمدقمقة شمتٓمٚم٥م وىمد. اعمًتٕم٤من

ْٙمَٛم٦مِ  َرسم َؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمِِم  اْدعُ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمام أطمًـ ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ  احْلَ

تِل َوضَم٤مدهِْلُؿ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ ًَ  اجلٝمٚم٦م ُمٕم٤مرو٦م ذًمؽ قمـ يّمدٟمؽ ومال. 725: اًمٜمحؾ - ﴾َأطْم

 وم٢من. 796: اًمٌ٘مرة -ش احل٩م ذم ضمدال وٓ ومًقق وٓ روم٨م ومال: »... شمٕم٤ممم سم٘مقًمف

 اجلدال وهق أجْم٤م احل٩م همػم ذم قمٜمف اعمٜمٝمل يم٤مًمٗمًؼ هق احل٩م ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اجلدال

/  7» اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل اًمدقمقة آي٦م ذم سمف اح٠مُمقر اجلدال همػم وهق سم٤مًم٤ٌمـمؾ

 واضم٥م احلؼ ذم وم٤مًمذي سم٤مـمؾ ذم وىمًؿ وطمؼ واضم٥م ىمًؿ: ىمًامن واجلدالش: »796

 ـمٚم٥م ذم ضم٤مدل وُمـ ﴾َرسم َؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمِِم  اْدعُ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل اإلطمرام وهمػم اإلطمرام ذم

 وهٙمذا اًم٤ٌمـمؾ، ُمـ واعمٜمع احلؼ إفمٝم٤مر ذم وؾمٕمك شمٕم٤ممم رسمف ؾمٌٞمؾ إمم دقم٤م وم٘مد سمف طمؼ

 ذايمرا  قمٛمدا اًم٤ٌمـمؾ وذم سم٤مًم٤ٌمـمؾ واجلدال شمٕم٤ممم، هلل أو ًمٖمػمه طمؼ ذم ضم٤مدل ُمـ يمؾ

قَق  َوَٓ  َروَم٨َم  وَمالَ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف وًمٚمح٩م ًمإلطمرام ُمٌٓمؾ إلطمراُمف ًُ  ذِم  ضِمَداَل  َوَٓ  وُم

 اعمخ٤مصٛم٦م سمٛمٕمٜمك أي٦م ذمش اجلدال» أن قمغم يمٚمف وهذا [796: اًمٌ٘مرة] ﴾احْل٩َم  

 اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م اعمٕمٜمك هذا إمم ذه٥م وىمد. ص٤مطمٌؽ شمٖمْم٥م طمتك واعمالطم٤مة

ه  شمٗمًػمه ذم وهٜم٤مك. ورضمحف اجلٛمٝمقر إممش 296/  3ش »اعمٖمٜمل» ذم ىمداُم٦م اسمـ وقمزا

 ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ صمؿ ضمرير اسمـ واظمت٤مره وُمٜم٤مؾمٙمف احل٩م وىم٧م ذم اعمج٤مدًم٦م وهق: آظمر ىمقل

 ومٞمف ٟمحـ ومٞمام واردة همػم وم٤مٔي٦م هذا وقمغمش 367/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 ٓ أنف ًمف شمٌلم إذا أنف اًمداقمٞم٦م يالطمظ أن يٜمٌٖمل وم٢مٟمف ذًمؽ وُمع. أقمٚمؿ واهلل. أصال

 ومٚمرسمام اجلدل قمغم ص٤مسمره إذا وأنف ًمرأجف ًمتٕمّمٌف ًمف اعمخ٤مًمػ ُمع اعمج٤مدًم٦م ُمـ ضمدوى

 أن٤م»: ط ًم٘مقًمف ُمٕمف اجلدال يدع أن طمٞمٜمئذ ًمف اخلػم ومٛمـ جيقز، ٓ ُم٤م قمٚمٞمف شمرشم٥م

 طمًـ سمًٜمد داود أبق رواه ش.حم٘م٤م يم٤من وإن اعمراء شمرك عمـ اجلٜم٦م رسمض ذم سمٌٞم٧م زقمٞمؿ

 عمٕمروم٦م واعمًٚمٛملم اهلل ووم٘مٜم٤م وطمًٜمف أنس طمدي٨م ُمـ ٟمحقه وًمٚمؽمُمذي أُم٤مُم٦م أب قمـ

 .هديف واشم٤ٌمع ط ٟمٌٞمف ؾمٜم٦م

 [25-23ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]



 21   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 صمائزة وهل احلجاج وٕٖا يتحرج أوقر

 :ضم٤مئزة وهل احلج٤مج سمٕمض ُمٜمٝم٤م يتحرج إُمقر هذه

 قمٌد قمـ وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم» ومٗمل اًمرأس، ودًمؽ اطمتالم ًمٖمػم آهمت٤ًمل - 7

 اهلل قمٌد وم٘م٤مل سم٤مٕبقاء اظمتٚمٗم٤م خمرُم٦م سمـ واعمًقر قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمـ طمٜملم سمـ اهلل

 وم٠مرؾمٚمٜمل. رأؾمف اعمحرم يٖمًؾ ٓ: اعمًقر وىم٤مل. رأؾمف اعمحرم يٖمًؾ: قم٤ٌمس سمـ

 سملم يٖمتًؾ ومقضمدشمف ذًمؽ قمـ أؾم٠مخف إنّم٤مري أجقب أب إمم اًمٕم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد

 سمـ اهلل قمٌد أن٤م: وم٘مٚم٧م هذا؟ ُمـ: وم٘م٤مل قمٚمٞمف، ومًٚمٛم٧م سمثقب، يًتؽم وهق اًم٘مرٟملم

 يٖمًؾ ط اهلل رؾمقل يم٤من يمٞمػ أؾم٠مخؽ اًمٕم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد إًمٞمؽ أرؾمٚمٜمل طمٜملم

 ىم٤مل صمؿ رأؾمف زم سمدا طمتك ومٓم٠مـم٠مه اًمثقب قمغم يده أجقب أبق ومقوع حمرم؟ وهق رأؾمف

 وأدسمر، هبام وم٠مىمٌؾ سمٞمديف رأؾمف طمرك صمؿ رأؾمف قمغم ومّم٥م اص٥ٌم: قمٚمٞمف يّم٥م إلٟم٤ًمن

 أُم٤مريؽ ٓ: قم٤ٌمس ٓسمـ اعمًقر وم٘م٤مل»: ُمًٚمؿ زاد. يٗمٕمؾ ط رأجتف هٙمذا: وىم٤مل

 ش.أبدا

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر زم ىم٤مل رسمام»: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل وروى

 اهلل قمٌد وقمـ ش.حمرُمقن وٟمحـ ٟمٗم٤ًم أـمقل أجٜم٤م اح٤مء ذم أب٤مىمٞمؽ شمٕم٤مل: قمٜمف اهلل ريض

 يتامًم٘م٤من اًمٌحر ذم وىمٕم٤م زيد سمـ اًمرمحـ وقمٌد قمٛمر سمـ قم٤مصؿ أن» قمٛمر سمـ

 ش.قمٚمٞمٝمام ذًمؽ يٜمٙمر ومٚمؿ إًمٞمٝمام يٜمٔمر وقمٛمر ص٤مطمٌف رأس أطمدمه٤م يٖمٞم٥مش يتٖم٤مـم٤ًمن»

 دًمٞمؾ آٟمٗم٤م اعمت٘مدم أجقب أب وطمدي٨م اًمِمٕمر، سمٕمض ؾم٘مط وًمق اًمرأس طمؽ - 2

: ىم٤مًم٧م أهن٤م قمٚم٘مٛم٦م أب سمـ قمٚم٘مٛم٦م أم قمـش 92/  358/  7» ُم٤مًمؽ وروى قمٚمٞمف

 ٟمٕمؿ،": وم٘م٤مًم٧م ضمًده؟ أجحؽ: اعمحرم قمـ شُم٠ًمل ط اًمٜمٌل زوج قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م

 ذم طمًـ وؾمٜمده. "حلٙمٙم٧م رضمكم إٓ أضمد ومل يداي رسمٓم٧م وًمق وًمٞمِمدد، ومٚمٞمحٙمف

 اًمِمقاهد

 حيؽ أن وًمفش: 368/  2ش »اًمٙمؼمى اعمجٛمققم٦م» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 ش.ييه مل سمذًمؽ ؿمٕمره ُمـ رء وؾم٘مط اهمتًؾ إذا ويمذًمؽ طمٙمف إذا سمدٟمف



 27 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 قمٜمف اهلل ريض سمحٞمٜم٦م اسمـ حلدي٨م احلجؿ ُمٙم٤من اًمِمٕمر سمحٚمؼ وًمق آطمتج٤مم - 3

 وؾمط ذم - ُمٙم٦م سمٓمريؼ ُمقوع -ش مجؾ حلل»سمـ حمرم وهق ط اًمٜمٌل اطمتجؿ»: ىم٤مل

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ ش.رأؾمف

 إذا سمدٟمف حيؽ أن وًمف»ش: 338/  2ش »ُمٜم٤مؾمٙمف» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل 

 صم٧ٌم ىمد وم٢مٟمف ضم٤مز ًمذًمؽ ؿمٕمرا  حيٚمؼ أن اطمت٤مج وإن رأؾمف وهمػم رأؾمف رم وحيتجؿ طمٙمف

 اًمِمٕمر، سمٕمض طمٚمؼ ُمع إٓ ذًمؽ يٛمٙمـ وٓش ىم٤مل صمؿ احلدي٨م هذا ؾم٤مق صمؿ» ذم

 اٟم٘مٓمع أنف شمٞم٘مـ وإن ييه مل سمذًمؽ ؿمٕمره ُمـ رء وؾم٘مط اهمتًؾ إذا ويمذًمؽ

 وقمٚمٞمف»: ىم٤مل وًمٙمٜمفش 316/  3ش »اعمٖمٜمل» ذم يمام احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م وهذاش سم٤مًمٖمًؾ

 هذا قم٘م٥مش 257/  7: »سم٘مقًمف طمزم اسمـ ورده. وهمػمه ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف ش.اًمٗمدي٦م

 أهمٗمؾ ح٤م وضم٧ٌم وًمق ومدي٦م، وٓ همراُم٦م ذًمؽ ذم أن اًمًالم قمٚمٞمف خيؼم مل»: احلدي٨م

 .شاإلطمرام ذم اًمرأس طمٚمؼ قمـ هنٞمٜم٤م وإٟمام (7)أومرع اًمِمٕمر يمثػم اًمًالم قمٚمٞمف ويم٤من ذًمؽ

: قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل. اٟمٙمن إذا اًمٔمٗمر وـمرح اًمرحي٤من ؿمؿ - 4

 ـمرطمف، فمٗمره اٟمٙمن وإذا اًمرحي٤من، ويِمؿ ضؾمف، ويٜمزع احلامم، يدظمؾ اعمحرم»

 ش ؿمٞمئ٤م سم٠مذايمؿ يّمٜمع ٓ وضمؾ قمز اهلل وم٢من إذى قمٜمٙمؿ أُمٞمٓمقا : وي٘مقل

/  7» طمزم اسمـ ذه٥م هذا وإمم. صحٞمح سمًٜمدش 63 - 62/  5» اًمٌٞمٝم٘مل رواه

 اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ؾم٠مل أنف ُمريؿ أب سمـ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد قمـ ُم٤مًمؽ وروىش. 246

 .اىمٓمٕمف: ؾمٕمٞمد وم٘م٤مل حمرم؟ وهق اٟمٙمن ًمف فمٗمر قمـ

 ُمـ ؾم٘مٗمٝم٤م ورومع اًمًٞم٤مرة، وذمش اًمِمٛمًٞم٦م» اعمٔمٚم٦م أو سم٤مخلٞمٛم٦م آؾمتٔمالل - 5

 اًمٜمٌل أن صح وم٘مد. اًمٕم٤معملم رب سمف ي٠مذن ومل اًمديـ ذم وشمٜمٓمع شمِمدد اًمٓمقائػ سمٕمض

ش. 58 - 57» وم٘مرة اًمٙمت٤مب ذم ؾمٞم٠ميت يمام هب٤م ٟمزل صمؿش ٟمٛمرة» سمـ ًمف اًم٘م٦ٌم سمٜمّم٥م أُمر ط

 اًمقداع طمج٦م ط اهلل رؾمقل ُمع طمجج٧م»: ىم٤مًم٧م قمٜمٝمـ٤م اهلل ريض احلّملم أم وقمـ

 احلر ُمـ يًؽمه صمقسمف راومع وأظمر ٟم٤مىمتف سمخٓم٤مم آظمذ وأطمدمه٤م وسمالٓ أؾم٤مُم٦م ومرأج٧م

 ريض قمٛمر سمـ أبٍم»: ىم٤مل ٟم٤مومع قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى ُم٤م وأُم٤م ش.اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك طمتك

                                                           

 .اًمِمٕمر ُمـ اًمت٤مم: إومرع (7)



 22   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 عمـ وح: ًمف وم٘م٤مل اًمِمٛمس وسملم سمٞمٜمف اؾمتٔمؾ ىمد حمرم وهق سمٕمػمه قمغم رضمال قمٜمف اهلل

 قمغم ضمٕمؾ رسمٞمٕم٦م أب سمـ اهلل قمٌد رأى أنف أظمرى ـمريؼ ُمـ رواي٦م وذم ش.ًمف أطمرُم٧م

 قمٛمر اسمـ ومٚم٘مٞمف حمرم وهق اًمِمٛمس ُمـ سمف يًتٔمؾ صمقسم٤م وضمٕمؾ قمقدا راطمٚمتف وؾمط

 ش.ومٜمٝم٤مه

 ومام وإٓ اعمذيمقر احلّملم أم طمدي٨م يٌٚمٖمف مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ ومٚمٕمؾ: ىمٚم٧م

 ُمقىمقف هذا: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل وًمذًمؽ ،ط اهلل رؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م قملم هق أنٙمره

 سم٤مب: »سم٘مقًمف ًمف وشمرضمؿ. سمف سم٤مٕظمذ أومم ومٝمق يٕمٜملش. صحٞمح احلّملم أم وطمدي٨م

 .(7)ش رأؾمف يٛمس مل ُم٤م ؿم٤مء سمام يًتٔمؾ اعمحرم

م اعمٜمٓم٘م٦م يِمد أن وًمف - 6  وأن احل٤مضم٦م، قمٜمد يٕم٘مده أن وًمف إزاره، قمغم واحلزا

 سمٕمض وورود ذًمؽ، قمـ اًمٜمٝمل ًمٕمدم اًمٜمٔم٤مرة ويْمع اًمٞمد، ؾم٤مقم٦م يٚمٌس وأن يتختؿ،

 اهلٛمٞم٤من قمـ ؾمئٚم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ومٕمـ. ذًمؽ ُمـ رء سمجقاز أصم٤مر

: قمٓم٤مء وقمـ. صحٞمح وؾمٜمده. ٟمٗم٘متف ُمـ ًمٞمًتقصمؼ سم٠مس؟ وُم٤م: وم٘م٤مًم٧م ًمٚمٛمحرم؟

 .شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري رواه. اهلٛمٞم٤من ويٚمٌس - اعمحرم يٕمٜمل - يتختؿ

 ُم٤م ورود قمدم ُمع واعمٜمٓم٘م٦م اخل٤مشمؿ ُمٕمٜمك ذم واًمٜمٔم٤مرة اًم٤ًمقم٦م أن خيٗمك وٓ: ىمٚم٧م

ٞم٤ًّم َرسم َؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿ قمٜمٝمام يٜمٝمك
ًِ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوَٓ  اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اهللُ  ُيِريدُ ﴿ 64: ُمريؿ ﴾َٟم

ةَ  َوًمِتُْٙمِٛمُٚمقاْ  اًْمُٕمْنَ  واْ  اًْمِٕمدَّ ُ  .﴾َهَدايُمؿْ  َُم٤م قَمغَم  اهللَ  َوًمِتَُٙمؼم 

 [37-26ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

                                                           

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل يم٤من يمام ًمف أطمرم عمـ يْمحل أن ًمٚمٛمحرم وإومْمؾ: "اإلؾمالم ؿمٞمخ وم٘مقل: ىمٚم٧م (7)

 .اًم٘م٤مرئ قمغم خيٗمك ٓ سملم ٟمٔمر ومٞمف" حيجقن وأصح٤مسمف



 23 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 (1)عٕف اهلل ريض صمازمر رواية وـ وؽمٓؿ عٓٗف اهلل صعم الٕبل ضمجة

 غغمه روايات دم ورد زمام عٖٓٗا والتذيٗؾ

 :قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر ىم٤مل

 .(2)حي٩م مل ؾمٜملم شمًع[ طمؿ ضم٤م ؿم٤م ن: سم٤معمديٜم٦م] ُمٙم٨م ط اهلل رؾمقل إن - 7

 ضم٤م ن: اًمٕم٤مم هذا] طم٤مج ط اهلل رؾمقل أن: اًمٕم٤مذة ذم اًمٜم٤مس ذم أذن صمؿ - 2

 .[طمؿ

: ىمدم إٓ راضمال أو رايم٤ٌم ي٠ميت ي٘مدرأن أطمد يٌؼ ومٚمؿ: رواي٦م وذم» يمثػم سمنم اعمديٜم٦م وم٘مدم - 3

 ط اهلل سمرؾمقل ي٠متؿ أن يٚمتٛمس يمٚمٝمؿ[ ؿم٤م ن: ُمٕمف ًمٞمخرضمقا  (3)اًمٜم٤مس ومتدارك]ش ن ي

 .قمٛمٚمف ُمثؾ ويٕمٛمؾ

 -ط اًمٜمٌل إمم رومع أطمًٌف: اًمراوي ىم٤مل - ؾمٛمٕم٧م: قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر وىم٤مل]- 4

 ذي ُمـ اعمديٜم٦م أهؾ ُمٝمؾ»: وم٘م٤مل (4)ش ُم٩م: ط اهلل رؾمقل ظمٓمٌٜم٤م: ىم٤مل رواي٦م وذم»

 (2) قمرق ذات ُمـ اًمٕمراق أهؾ وُمٝمؾ ،(7) اجلحٗم٦م أظمر اًمٓمريؼ[ أهؾ ُمٝمؾ] و ،(5)احلٚمٞمٗم٦م

                                                           

 اًمِمٞمخ مجع وـمري٘م٦م ضم٤مسمر، طمدي٨م ُمدار قمغم اًمٙمالم ذم إًم٤ٌمين ًمٚمِمٞمخش اًمٜمٌل طمج٦م» يمت٤مب ُم٘مدُم٦م راضمع (7)

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده. ]ًمرواي٤مشمف

 طمج٦م وهل واطمدة طمج٦م ؾمقى اعمديٜم٦م إمم هجرشمف سمٕمد حي٩م مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ (2)

 أنف اًمّمقاب إمم أىمرهب٤م أىمقال قمغم ومروف اسمتداء وىم٧م ذم واظمتٚمٗمقا  قمنمة ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م وقمغم هذه اًمقداع

 ىمقي٦م سم٠مدًم٦م"  اعمٕم٤مد زاد"  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ سمف واؾمتدل اًمًٚمػ ُمـ واطمد همػم ىمقل وهق قمنم أو شمًع ؾمٜم٦م

 شم٠مظمػم همػم ُمـ ومقرا احل٩م إمم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل سم٤مدر وم٘مد هذا وقمغم ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م

 صغم قمٜمف آقمتذار إمم هب٤م اًم٘م٤مئٚمقن اوٓمر وًمذا اًمٗمريْم٦م سم٠مداء شم٠مظمر أنف ُمٜمٝم٤م ومٞمٚمزم إظمرى إىمقال سمخالف

 .ذًمؽ إمم ٟمحـ سمٜم٤م طم٤مضم٦م وٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 .ووصٚمقا  شمالطم٘مقا  أي (3)

 قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ضم٤مسمر همػم قمـ يمثػمة أطم٤مدي٨م هل٤م يِمٝمد ًمٙمـ وٕمٞمػ ؾمٜمده٤م ذم اًمرواي٦م هذه (4)

 قمغم" ٕمحد رواي٦م وذم وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف. اًمٜمٌقي اعمًجد ذم يم٤من ذًمؽ أن طمديثف وذم قمٛمر اسمـ ُمٜمٝمؿ

 اًمٜم٤مس ًمتٕمٚمٞمؿ اعمديٜم٦م ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ظمروضمف يدي سملم يم٤مٟم٧م اخلٓم٦ٌم هذه أن واًمٔم٤مهر" اعمٜمؼم هذا

  .احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 صمالصم٦م قمغمش: " 774: 5: »اًمٌداي٦م ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل اًم٘م٤مُمقس ذم يمام اعمديٜم٦م ُمـ أُمٞم٤مل ؾمت٦م قمغم ُمقوع (5)

د ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل"  أُمٞم٤مل   .ؿمديد اظمتالف وهذا"  ٟمحقه أو ُمٞمؾش: " 778: 2» اًمزا



 24   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

                                                           

 ُمـش 356/  2" » احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ"  ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل ُمراطمؾ صمالث ٟمحق ُمٙم٦م وسملم سمٞمٜمف ُمقوع (7)

 ": اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م" 

 ُمـ: ىمٌٚمٝم٤م حيرُمقن اًمٜم٤مس ص٤مر وهلذا ظمراب اًمٞمقم وهل ُمٝمٞمٕم٦م شمًٛمك ويم٤مٟم٧م ُمٕمٛمقرة ىمديٛم٦م يم٤مٟم٧م ىمري٦م هل

 إذا اعمٖمرب وؾم٤مئر وُمٍم اًمِم٤مم يم٠مهؾ اعمٖمرب ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ طم٩م عمـ ُمٞم٘م٤مت وهذاش راسمٖم٤م» يًٛمك اًمذي اعمٙم٤من

 اعمًتح٥م هق هذا وم٢من اعمديٜم٦م أهؾ ُمٞم٘م٤مت ُمـ أطمرُمقا  إوىم٤مت هذه ذم يٗمٕمٚمقٟمف يمام اعمٜمقرة سم٤معمديٜم٦م اضمت٤مزوا

 .ٟمزاع ومٗمٞمف اجلحٗم٦م إمم اإلطمرام أظمروا وم٢من سم٤مٓشمٗم٤مق هلؿ

ز وإؿمٌف: ىمٚم٧م   .احلدي٨م هلذا اجلقا

 وسملم سمٞمٜمف واعم٤ًموم٦م"  اًمٌٚمدان ُمٕمجؿ"  و"  اًم٘م٤مُمقس"  ذم يمام وهت٤مُم٦م ٟمجد سملم اًمٗم٤مصؾ احلد هق سم٤مًم٤ٌمدي٦م ُمٙم٤من (2)

 ". اًمٗمتح"  ذم يمام ُمٞمال وأرسمٕمقن اصمٜم٤من ُمٙم٦م

 ؾمٜمده٤م ضمٝم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سمٕمض صحتٝم٤م ذم ـمٕمـ ىمد قمٜمٝمـ اهلل ريض ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمٗم٘مرة هذه أن واقمٚمؿ

 رواي٦م وذم"  أطمًٌف: " اًمراوي ًم٘مقل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل إمم سمرومٕمف جيزم مل ومألنف اًمًٜمد أُم٤م. وُمتٜمٝم٤م

 .يقُمئذ ومتح٧م شمٙمـ مل اًمٕمراق وم٢من اعمتـ وأُم٤م اجلزم وقمدم اًمِمؽ ُمٕمٜم٤مه وهذا"  أراه"  عمًٚمؿ

 :ضمٝمتلم ُمـ إول قمـ واجلقاب

 اعمِم٤مر ُم٤مضمف اسمـ رواي٦م ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل إمم احلدي٨م سمرومع اًمراوي سمجزم زال ىمد اًمِمؽ أن - أ

 وهل أمحد اإلُم٤مم أظمرضمٝم٤م أظمرى رواي٦م ذم اجلزم صم٧ٌم وم٘مد ؾمٌؼ يمام وٕمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م وإن وهل إقمغم ذم إًمٞمٝم٤م

 اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم قمٜمد وه٥م سمـ اهلل قمٌد قمٜمف رواهت٤م ُمـ وم٢من احلٗمظ سمًقء ُمقصقف وهق هلٞمٕم٦م اسمـ ومٞمٝم٤م يم٤من وإن

 قمٜمدهؿ هلٞمٕم٦م اسمـ قمـ اًمٕم٤ٌمدًم٦م رواي٦م ٕن إئٛم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم قمٜمد صحٞمح٦م اًمرواي٦م هذه وُمثؾش 27/  5»

 ذم اًم٘مقل سمًط وىمد هذا وه٥م سمـ اهلل وقمٌد اعم٘مري يزيد سمـ اهلل وقمٌد اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد وهؿ صحٞمح٦م

 .[ُمٜمف] .اًمًٌط ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمفش 74 - 73/  3" » اعمقىمٕملم إقمالم"  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م ذًمؽ

 ضم٤مسمر طمدي٨م ي٘مقي اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ يمثػمة ؿمقاهد ًمٚمحدي٨م وم٢من سمذًمؽ يزل مل اًمِمؽ أن ه٥م - ب

 ؾم٤مىمٝمام ويمذًمؽ"  اًمتٚمخٞمص"  ذم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمِمقاهد ؾم٤مق وىمد وهمػمه طمجر اسمـ احل٤مومظ سمذًمؽ ضمزم يمام

ي٦م ٟمّم٥م"  ذم اًمزيٚمٕمل  هذا يتحٛمؾ وٓش 28/  5" » اًمٜم٘مل اجلقهر"  ذم يمام يمثػم واسمـش 75 - 72/  2" » اًمرا

 ؿم٤مهد ذيمر ُمـ هٜم٤م سمد ٓ وًمٙمـ اعمذيمقرة اعمّم٤مدر سمٕمض ذم ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م اًمِمقاهد شمٚمؽ ذيمر اًمتٕمٚمٞمؼ

/  4" » احلٚمٞم٦م"  ذم ٟمٕمٞمؿ وأبقش 361/  7» اًمٓمح٤موي أظمرضمف ُم٤م وهق مجٞمٕم٤م اعمخرضملم أوئلؽ وم٤مت واطمد

ىمٞم٧م ذم إًمٞمف اعمِم٤مر طمديثف قم٘م٥م ىم٤مل أنف قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمدش 94  أن أصح٤مسمٜم٤م وطمدصمٜمل: " اعمقا

 صم٤مسم٧م صحٞمح طمدي٨م هذا: ٟمٕمٞمؿ أبق وىم٤مل"  قمرق ذات اًمٕمراق ٕهؾ وىم٧م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل

ه ُمـ وقمغم ُمٓمٚم٘م٤م احلدي٨م وٕمػ ُمـ قمغم رد هذا ومٗمل: ىمٚم٧م  صح٦م يٜم٤مذم وٓ ًمذاشمف ٓ ـمرىمف عمجٛمقع ىمقا

 أن إلُمٙم٤من اًمٕمراق ٕهؾ قمرق ذات وىم٧م اًمذي هق اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ُم٤م احلدي٨م

وم٘م٤مت مجٚم٦م ُمـ ذًمؽ يٙمقن  .ومٞمٝم٤م اًمنمع قمٛمر واومؼ اًمتل اعمقا

 :ومٝمق يقُمئذ ومتح٧م شمٙمـ مل اًمٕمراق أن وهق إقمالًمف قمـ اجلقاب وأُم٤م

 اًميوري ُمـ ومٚمٞمس اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم اإلؾمالم ُٕم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ وصدر وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ُمٜمف صدر ذًمؽ أن

ء اًمِم٤مم يمٌالد هذا ذم ومٝمل يقُمئذ ومتح٧م ىمد شمٙمقن أن  وًمذًمؽ ُمٕمٚمقم هق يمام أجْم٤م ومتح٧م ىمد شمٙمـ ومٚمؿ ؾمقا

 = :اًمؼم قمؼم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل
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 هؼ ـمل ؿم٤م ُم٩م ٟمخ: (7)ش يٚمٛمٚمؿ ُمـ اًمٞمٛمـ أهؾ وُمٝمؾ ىمرن، ُمـ ٟمجد أهؾ وُمٝمؾ 

 [.طمؿ

 ذي ُمـ سم٘ملم خلٛمس[ ]طمؿ هؼ ُم٩م ت د: ط اهلل رؾمقل ومخرج ىم٤مل]- 5

 .(2) [هؼ ضم٤م ن: أرسمع أو اًم٘مٕمدة

 (3) [ن: هدي٤م وؾم٤مق]- 6

                                                           

 ٕهؾ وىم٧م يمام قمرق ذات اًمٕمراق ٕهؾ وىم٧م اًمذي هق اًمًالم قمٚمٞمف ٕنف اًم٘مقل هذا ىم٤مئؾ ُمـ همٗمٚم٦م هذه

ىمٞم٧م ومقىم٧م يم٤مًمٕمراق يمٗمر دار يقُمئذ واًمِم٤مم اجلحٗم٦م اًمِم٤مم  قمغم ؾمٞمٗمتح اهلل أن قمٚمؿ ٕنف اًمٜمقاطمل ٕهؾ اعمقا

 :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ظمالف سمال قمٛمر قمٝمد قمغم إٓ واًمٕمراق اًمِم٤مم يٗمتح ومل وهمػممه٤م واًمٕمراق اًمِم٤مم أُمتف

 ". ؾمتٛمتٜمع اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد ُمٕمٜم٤مه احلدي٨م. وىمٗمٞمزه٤م درمه٤م اًمٕمراق ُمٜمٕم٧م

"  ُمـ وصححتف"  وىمٗمٞمزه٤م"  سمدل"  ودرمهٝم٤م"  ومٞمف ووىمعش 29 - 28/  5" » اجلقهر"  ذم اًمؽميمامين اسمـ ٟم٘مٚمف

 ش.775/  8" » ُمًٚمؿ صحٞمح

  .ُمٞمال صمالصمقن سمٞمٜمٝمام ُمٙم٦م ُمـ ُمرطمٚمتلم قمغم ُمٙم٤من (7)

 إٓ شمٚمٌس وإردي٦م إزر ُمـ رء قمـ يٜمف ومل وأصح٤مسمف هق ورداءه إزاره وًمٌس وادهـ شمرضمؾ ُم٤م سمٕمد ذًمؽ (2)

  .يم٤مًمزقمٗمران إصٗمر سم٤مًمٚمقن اعمّمٌقغ هق واعمزقمٗمر. اًمٌخ٤مري قمٜمد قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل يمام. اعمزقمٗمر

 اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ئمٜمف ح٤م ظمالوم٤م اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام صمٞم٤مب ًمٌس ُمنموقمٞم٦م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أقمٜمل ومٗمٞمف

م ٟمٞم٦م سمخالف وهذا  اًمٓم٤مئرة ذم يم٤من عمـ ُمٜمف ىمري٤ٌم أو اعمٞم٘م٤مت قمٜمد إٓ قمٜمدٟم٤م اًمراضمح قمغم دمقز ٓ وم٢مهن٤م اإلطمرا

 .حيرم وح٤م اعمٞم٘م٤مت سمف شمتج٤موز أن وظمٌم

 واًمّمٞم٤مم واًمّمالة يم٤مًمٓمٝم٤مرة اًمٕم٤ٌمدات ُمـ همػمه ذم وٓ اإلطمرام ذم ٓ سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتٚمٗمظ ينمع ٓ أنف واقمٚمؿ

 واًمذي"  اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ"  ومٌدقم٦م هب٤م اًمتٚمٗمظ وأُم٤م وم٘مط سم٤مًم٘مٚم٥م اًمٜمٞم٦م وإٟمام وهمػمه٤م

 وٓ هذا قمٜمد ومٞمتقىمػ"  وطمج٤م قمقرة مهللا ًمٌٞمؽ: " ىمقًمف هق إٟمام اإلطمرام ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف صح

 اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م ُمـ 245 - 244 ص" » اًمٜمٞم٦م"  ذم رؾم٤مًمتف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىمرره يمام قمٚمٞمف يزاد

 ذيمرٟم٤م ُم٤م فم٤مهره خي٤مًمػ ىمدش 359/  2" » ُمٜمًٙمف"  ذم ذيمره اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يمالم وًمفش إول اجلزء اًمٙمؼمى

  .اعم٠ًمخ٦م ذم ىمقٓن ًمف يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ سم٘م٤مئٚمف ٓ سمدًمٞمٚمف احلؼ شمٕمرف أن ومٕمٚمٞمؽ إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومال

 :ذطمف ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ"  اًمّمحٞمحلم"  ذم يمام احلٚمٞمٗم٦م ذي ُمـ أي (3)

ىمٞم٧م ُمـ اهلدي ؾمقق إمم اًمٜمدب وومٞمف  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم أهمٗمٚمٝم٤م اًمتل اًمًٜمـ ُمـ وهل اًمٌٕمٞمدة إُم٤ميمـ وُمـ اعمقا

 اًمٗم٘مرة ذم يمام قمٚمٞمف ٟمدب سمؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم هديف قمٚمٞمف يًت٘مر مل مم٤م اهلدي ؾمقق ٕن ٟمٔمر وومٞمف ىم٤مل يمذا

 ". ومحٚمقا  اهلدي أؾمؼ مل اؾمتدسمرت ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م وًمقش: " 47» أشمٞم٦م

 :ه٤مُملم أُمريـ قمغم دل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ُمٜمف اًم٘مقل ومٝمذا

 قمٚمٞمف اهلل صغم ٕنف اًم٘مران ُمع اهلدي ؾمقق ُمـ أومْمؾ سمٞمٜمٝمام سم٤مًمتحٚمؾ احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٛمتع أن قمغم: أوٓ

 ؾمقق شمرك إذن وم٤مٕومْمؾ فم٤مهر إومْمؾ هق ُم٤م قمغم إٓ يٙمقن أن يٛمٙمـ وٓ ذًمؽ يٗمٕمؾ مل إذ شم٠مؾمػ وؾمٚمؿ

 = .اهلدي
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 (7) [ٟمخ م: واًمقًمدان اًمٜم٤ًمء ُمٕمٜم٤م] ُمٕمف ومخرضمٜم٤م - 7

 .سمٙمر أب اسمـ حمٛمد قمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء ومقًمدت احلٚمٞمٗم٦م ذا أتٞمٜم٤م طمتك - 8

 أصٜمع؟ يمٞمػ: ط اهلل رؾمقل إمم وم٠مرؾمٚم٧م - 9

 .وأطمرُمل سمثقب (2)واؾمتثٗمري اهمتًكم: ىم٤مل[ ف]- 71

 (3) [ن: ص٤مُم٧م وهق] اعمًجد ذم ط اهلل رؾمقل ومّمغم - 77

                                                           

 سمٕمٛمرة ذًمؽ ُمـ يتحٚمؾ أن قمٚمٞمف ومٞمج٥م ُمٗمردا أو ىم٤مرٟم٤م يم٤من ؾمقاء احلج٤مج ُمـ اهلدي يًؼ مل ُمـ يمؾ أن: صم٤مٟمٞم٤م

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن صح سمؾ ي٠ميت يمام سمذًمؽ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ُٕمره اًمؽموي٦م يقم سم٤محل٩م يٚمٌل صمؿ

 اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: " سم٘مقًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ذًمؽ وأيمد سم٤مًمتحٚمؾ أُمره شمٜمٗمٞمذ إمم ي٤ٌمدروا مل اًمذيـ قمغم همْم٥م

 ًمف سمد ٓ طم٤مد ومٙمؾ احل٩م ُمـ يتجزء ٓ ضمزء ص٤مرت اًمٕمٛمرة أن قمغم أجْم٤م ٟمص ومٝمذا اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم

 يًؼ مل إذا سم٤مًمتحٚمؾ وإُم٤م اهلدي ُمٕمف ؾم٤مق ىمد يم٤من إذا وذًمؽ ُمٜمٝم٤م حتٚمؾ سمدون إُم٤م قمٛمرة طمجف ُمع ي٘مرن أن ُمـ

 ًمف واٟمتٍم. وهمػمهؿ راهقي٦م سمـ وإؾمح٤مق وقمٓم٤مء وجم٤مهد قم٤ٌمس اسمـ قمـ ويمٓم٤مه طمزم اسمـ ىم٤مل وهبذا اهلدي

  .اًمًٌط ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف سم٤مًمٖم٤م اٟمتّم٤مرا"  اعمٕم٤مد زاد"  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ

 ومال"  اًمّمٌٞم٤من قمـ ورُمٞمٜم٤م اًمٜم٤ًمء قمـ ومٚمٌٞمٜم٤م: "... سمٚمٗمظ ضم٤مسمر قمـ وهمػمه ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد اًمتل اًمزي٤مدة وأُم٤م (7)

: " وىم٤مل".  اًمّمٌٞم٤من قمـ وٟمرُمل اًمٜم٤ًمء قمـ ٟمٚمٌل ومٙمٜم٤م: " سمٚمٗمظ أجْم٤م اًمؽمُمذي رواه٤م وىمد إؾمٜم٤مده٤م يّمح

 ".اًمقضمف هذا ُمـ إٓ ٟمٕمرومف ٓ همري٥م طمدي٨م

 ُمـ احلدي٨م قمـ ؾمٙم٧م ُمـ سمًٙمقت يٖمؽم ومال ي٤ًمر سمـ أؿمٕم٨م ووٕمػ اًمزسمػم أب قمٜمٕمٜم٦م: قمٚمت٤من وومٞمف: ىمٚم٧م

 :ٟمّمف ُم٤مش 254/  3» اعمٖمٜمل ذم ًمٙمـ. وهمػمه ىمداُم٦م اسمـ يم٤مًمِمٞمخ وطمديث٤م ىمديام اًمٗم٘مٝم٤مء

 اسمـ يم٤من اًمرُمل قمغم ي٘مدر ٓ اًمذي اًمّمٌل قمـ اًمرُمل يرى اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ قمٜمف طمٗمٔم٧م ُمـ يمؾ: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 .وإؾمح٤مق واًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ واًمزهري قمٓم٤مء ىم٤مل وسمف ذًمؽ يٗمٕمؾ قمٛمر

 ىم٤مل وم٘مد اًمٜم٤ًمء قمـ اًمتٚمٌٞم٦م وأُم٤م احلدي٨م طم٤مل قمروم٧م وم٘مد وإٓ ُم٘مٜمع ومٗمٞمف ومٞمٝم٤م ظمالف ٓ مم٤م اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م وم٢من

 :قم٘مٌف اًمؽمُمذي

ة أن قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ أمجع وىمد   .سم٤مًمتٚمٌٞم٦م اًمّمقت رومع هل٤م ويٙمره ٟمٗمًٝم٤م قمـ شمٚمٌل وهل همػمه٤م قمٜمٝم٤م يٚمٌل ٓ اعمرأ

 ىمٓمٜم٤م حتتِمك أن سمٕمد قمريْم٦م سمخرىم٦م ومرضمٝم٤م شمِمد أن وهق: " اًمٜمٝم٤مي٦م ذم إثػم اسمـ ىم٤مل. آؾمتثٗم٤مر ُمـ أُمر (2)

 " اًمدم ؾمٞمؾ سمذًمؽ ومتٛمٜمع وؾمٓمٝم٤م قمغم شمِمده رء ذم ـمرومٞمٝم٤م وشمقصمؼ

  .ي٠ميت يمام ٟم٤مىمتف سمف اؾمتقت طملم ًمٌك وإٟمام سمٕمد يٚم٥م ح٤م أنف يٕمٜمل (3)
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 ذم يمام. سمثالث إطمراُمف سمٕمد رأجف ُمٗم٤مرق ذم اًمٓمٞم٥م وسمٞمض ورؤي. اًمٓمٞم٥م سم٠مـمٞم٥م إطمراُمف ىمٌؾ قم٤مئِم٦م وـمٞمٌتف (7)

 .اًمّمحٞمح

".  اجلدقم٤مء"  و"  اًمٕمْم٤ٌمء"  ُمثؾ أظمرى أؾمامء وهل٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟم٤مىمتف اؾمؿ وسم٤معمد اًم٘م٤مف سمٗمتح هل (2)

  .ًمٚمٜمقوي ُمًٚمؿ ذح"  اٟمٔمر. وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًمف ًمٜمقق أؾمامء هل: وىمٞمؾ

 ذم يمذا. صقشمف ورومع ًمٌك إذا: إهالٓ هيؾ سم٤محل٩م اعمحرم أهؾ: ي٘م٤مل سم٤مًمتٚمٌٞم٦م اًمّمقت رومع وهق اإلهالل ُمـ (3)

 .اًمٜمٝم٤مي٦م

 وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم وهمػمه أنس طمدي٨م ذم ًمٙمـ وطمده سم٤محل٩م طمرم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنف احلدي٨م وذم

 ومٞمف وؾم٤مق"  اعمٕم٤مد زاد"  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ سمٞمٜمف يمام اًمّمحٞمح وهق ُمٕم٤م واًمٕمٛمرة سم٤محل٩م أهؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنف

 ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف ىم٤مرٟم٤م طم٩م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن صح٤مسمٞم٤م قمنميـ ٟمحق قمـ طمديث٤م قمنميـ ٟمحق

 قمٜمد وهق"  سمح٩م وأنٓمٚمؼ وقمٛمرة سمح٩م أتٜمٓمٚم٘مقن اهلل رؾمقل ي٤م: " قم٤مئِم٦م ىمقل وم٤مشمف وىمد اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمتقؾمع

 ش.777» أشمٞم٦م اًمٗم٘مرة اٟمٔمر. اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمص وهق ٟمٗمًف ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وأمحد اًمٌخ٤مري

 أهؾ أنف قمٜمف خيؼم ومٙمٞمػ ىم٤مرٟم٤م يم٤من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل سم٠من قمٚمؿ قمغم قمٜمٝمـ اهلل ريض ومج٤مسمر وقمٚمٞمف

 .وأومرده وطمده سم٤محل٩م

 :وضمٝملم ُمـ واجلقاب

ن ومٞمف أُمر اًمذي اًمٕم٘مٞمؼ وادي ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟمزوًمف وىمٌؾ. اإلطمرام أول قمغم حيٛمؾ أن: إول  سم٤مًم٘مرا

 وذم» ذم قمٛمرة: اًمٕم٘مٞمؼ سمقادي وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٛمر أظمؼم يمام

 .وهمػمه اًمٌخ٤مري رواه".  طمج٦مش و: رواي٦م

د سمرواي٦م يتٗمرد مل قمٜمٝمـ اهلل ريض ضم٤مسمرا  ٕن قمٜمدي سمٕمد هذا وذم  قمٚمٞمٝم٤م شم٤مسمٕمف سمؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف اإلومرا

"  اعمقـم٠م"  و عمًٚمؿ رواي٦م وذم وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م يم٤مًمًٞمدة إصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م

 ٟم٦ًٌم ُمـ ومٞمف ح٤م اعمذيمقر احلٛمؾ طمٞمٜمئذ اًمّمٕم٥م وُمـ"  احل٩م أومرد: " اًمٍميح ضم٤مسمر سمٚمٗمظ قمٜمٝم٤م ؾمٕمد واسمـ

 واًم٘م٤ميض طمزم واسمـ اعمٜمذر يم٤مسمـ اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م إول اًمقضمف اظمت٤مر وًمذًمؽ. إصح٤مب إمم اًمٕمٚمؿ قمدم

 .إًمٞمف ومٚمػمضمع اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمتقؾمع ؿم٤مء ومٛمـ".  اًمٗمتح"  ذم احل٤مومظ ورضمحف قمٞم٤مض

 طم٤مزم أب سمـ اًمٕمزيز قمٌد شم٤مسمٕمف أنف ومػمده هب٤م اًمداوردي يتٗمرد اًمٍمحي٦م هذه ضم٤مسمر ًمرواي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ إقمالل وأُم٤م

 [ُمٜمفش.]779/  7/  2" » اًمٓمٌ٘م٤مت"  ذم ؾمٕمد اسمـ أظمرضمٝم٤م. قمٚمٞمٝم٤م

 = :خمتٍمه ُم٤م اًمٜمقوي ىم٤مل (4)



 28   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وُم٤م شم٠مويٚمف يٕمرف وهق اًم٘مرآن يٜمزل وقمٚمٞمف أفمٝمرٟم٤م سملم ط اهلل ورؾمقل ذًمؽ ُمثؾ

 .(7)سمف قمٛمٚمٜم٤م رء ُمـ سمف قمٛمؾ

 احلٛمد إن ًمٌٞمؽ، ًمؽ ذيؽ ٓ ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ، مهللا ًمٌٞمؽ: سم٤مًمتقطمٞمد وم٠مهؾ - 74

 .ًمؽ ذيؽ ٓ واعمٚمؽ، ًمؽ واًمٜمٕمٛم٦م

 واًمٜم٤مس] اًمٜم٤مس وًمٌك: رواي٦م وذم» سمف هيٚمقن اًمذي هبذا اًمٜم٤مس وأهؾ - 75

[ هؼ طمؿ د: اًمٗمقاوؾ ذا ًمٌٞمؽ اعمٕم٤مرج ذا ًمٌٞمؽ]ش طمؿ هؼ ضم٤م[: طمؿ ضم٤م: يزيدون

 .(7)ُمٜمف ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمٝمؿ ط اهلل رؾمقل يرد ومٚمؿ

                                                           

ز ومٞمف  أومْمؾ اًمريمقب: اًمٕمٚمامء مجٝمقر وم٘م٤مل ُمٜمٝمام إومْمؾ ذم واظمتٚمػ قمٚمٞمف جمٛمع وهق وُم٤مؿمٞم٤م رايم٤ٌم احل٩م ضمقا

 ُم٤مؿمٞم٤م: داود وىم٤مل ٟمٗم٘م٦م أيمثر وٕنف وُمٜم٤مؾمٙمف وفم٤مئػ قمغم ًمف أقمقن وٕنف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم سم٤مًمٜمٌل اىمتداء

 .ًمٞم٧ًم اعمِم٘م٦م ٕن وم٤مؾمد وهذا عمِم٘متف أومْمؾ

ز شمٕمٚمؿ وُمٜمف  ًمٚمح٤مج إن: " طمدي٨م وأُم٤م اًمٕمٙمس ئمـ عمـ ظمالوم٤م اًمٓم٤مئرة ذم رايم٤ٌم احل٩م اؾمتح٤ٌمب سمؾ ضمقا

 ومٝمق"  طمًٜم٦م ؾمٌٕمامئ٦م خيٓمقه٤م ظمٓمقة سمٙمؾ واح٤مر طمًٜم٦م ؾمٌٕملم راطمٚمتف َّتٓمقه٤م ظمٓمقة سمٙمؾ اًمرايم٥م

 أؿمد وهق"  طمج٦م صمالصملم أضمر وًمٚمرايم٥م طمج٦م ؾمٌٕملم أضمر ًمٚمامر: " سمٚمٗمظ وروي طمجتف سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ

 - 496 رىمؿ" » اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"  يمت٤مسمٜم٤م ومٚمػماضمع قمٚمٞمٝم٤م آـمالع ؿم٤مء وُمـ إول ُمـ وٕمٗم٤م

 َّتتٚمػ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلٙمٛم٦م أن"  احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ"  ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ سح وىمدش 497

 ".أومْمؾ ُم٤مؿمٞم٤م طمجف يٙمقن ُمـ وُمٜمٝمؿ أومْمؾ رايم٤ٌم طمجف يٙمقن ُمـ ومٛمٜمٝمؿ"  اًمٜم٤مس سم٤مظمتالف

  .اًمّمقاب إمم إىمرب هق هذا وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 هق وأنف اًم٘مرآن ُمـ قمٚمٞمف ٟمزل ُم٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م يٌلم اًمذي هق وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن إمم ًمٓمٞمٗم٦م إؿم٤مرة ومٞمف (7)

 قمـ آؾمتٖمٜم٤مء يٛمٙمٜمف ٓ - اًمّمح٤مسم٦م ُمـ طمتك - همػمه وأن اعمٕمروم٦م طمؼ وشمٗمًػمه شم٠مويٚمف يٕمرف اًمذي وطمده

 - اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يمٖمػمه٤م - احلج٦م هذه ذم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م يم٤من وًمذًمؽ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم سمٞم٤مٟمف

 :اًمٜم٤مس ُمـ ومري٘ملم قمغم فم٤مهر رد ومٗمٞمف سمف قمٛمٚمقا  رء ُمـ سمف قمٛمؾ ومام ظمٓم٤مه يتتٌٕمقن

 يرُمز اًمٚمدين اًمٕمٚمؿ ُمـ يزقمٛمقٟمف سمام وسمٞم٤مٟمف وهديف ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م قمـ أطمدهؿ يًتٖمٜمل اًمذيـ اًمّمقومٞم٦م - أ

 ؿمٞمقظمف أطمد أن"  اًمٙمؼمى اًمٓمٌ٘م٤مت"  ذم اًمِمٕمراين زقمؿ سمؾ"  رب قمـ ىمٚمٌل طمدصمٜمل: " سم٘مقًمف سمٕمْمٝمؿ إًمٞمف

ٟم٤م ي٘مرأ  يم٤من قمٜمٝمؿ هق يؽمى واًمذيـش اعمجذوسملم» ٟمٜم٤م همػم ىمرآ  اعمًٚمٛملم ُٕمقات شمالوشمف صمقاب وهيدي ىمرآ

ٟمٞملم"  ب أنٗمًٝمؿ يًٛمقن ـم٤مئٗم٦م - ب  إمم اًم٘مرآن ًمٗمٝمؿ هبؿ طم٤مضم٦م ٓ أن يزقمٛمقن سمريء ُمٜمٝمؿ واًم٘مرآن"  اًم٘مرآ

 ضم٤مسمرا  يٙمػ مل هذا أن ُمع. وآداهب٤م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اعمٕمروم٦م ذًمؽ ذم ويٙمٗمل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ؾمٜم٦م

 ُمـ ضمٚمٝمؿ أو يمٚمٝمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م هذه سمٞمٜمام سمٚمٖمتٝمؿ اًم٘مرآن ٟمزل أىمح٤مح قمرب وهؿ ؾمٞمام ٓ قمروم٧م، يمام وأصح٤مسمف

 همػم ومّمالهتؿ ضمديد سمديـ وضم٤مؤوا اإلؾمالم قمـ ظمرضمقا  أن اعمذيمقر زقمٛمٝمؿ ٟمتٞمج٦م ُمـ ويم٤من إقم٤مضمؿ،

 ه١مٓء ٟمٌغ وىمد شمقطمٞمدٟم٤م، همػم شمقطمٞمدهؿ ًمٕمؾ أدري وٓ صقُمٜم٤م، همػم وصقُمٝمؿ طمجٜم٤م همػم وطمجٝمؿ صالشمٜم٤م

 -ُم١مًمٗمف اؾمؿ قمٚمٞمف ًمٞمس -"  اًمديـ"  سم٤مؾمؿ يمت٤مسم٤م هلؿ ىمرأت ويمٜم٧م وؾمقري٤م، ُمٍم إمم ومٜمتٝمؿ هت صمؿ اهلٜمد ذم

ه َُمـ   .اًمٗمري٘ملم ذ اعمًٚمٛملم اهلل يمٗمك اًمديـ ُمـ وظمروضمٝمؿ والهلؿ ُمٜمف قمرف ىمرأ



 29 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 .شمٚمٌٞمتف ط اهلل رؾمقل وًمزم - 76

 ٟمٍمخ[ ]ُم٩م م: سم٤محل٩م ًمٌٞمؽ[ خ: مهللا ًمٌٞمؽ] ٟم٘مقل وٟمحـ] ضم٤مسمر ىم٤مل - 77

 ط اًمٜمٌل أصح٤مب أهٚمٚمٜم٤م: أظمرى وذم (2)ش ضم٤م: اًمٕمٛمرة ٟمٕمرف ًمًٜم٤م[ م: ساظم٤م

 ش.ؾمع: وطمده ظم٤مًمّم٤م همػمه ُمٕمف ًمٞمس ظم٤مًمّم٤م سم٤محل٩م

 م: (4)قمريم٧م (3)ش هف» ب يم٤مٟم٧م إذا طمتك سمٕمٛمرة قم٤مئِم٦م وأىمٌٚم٧م: ىم٤مل]- 78

 .[ٟمخ

 والٌقاف وْة دطمقل

 ُم٩م د ٟمخ م: احلج٦م ذي ُمـ ُمْم٧م راسمٕم٦م صٌح] ُمٕمف اًمٌٞم٧م أتٞمٜم٤م إذا طمتك - 79

 ش.اًمْمحك ارشمٗم٤مع قمٜمد ُمٙم٦م دظمٚمٜم٤م: رواي٦م وذم»[ طمؿ هؼ ؾمع ـمل ـمح

 طم٤م ظمز: ف اعمًجد دظمؾ صمؿ راطمٚمتف وم٠من٤مخ اعمًجد سم٤مب ط اًمٜمٌل أتك - 21

 ش.هؼ

                                                           

ره اًمٜمٌقي٦م اًمتٚمٌٞم٦م قمغم اًمزي٤مدة ضمقاز قمغم يدل هذا  (7)  ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف هل٤م، هلؿ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم إلىمرا

".  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل شمٚمٌٞم٦م وم٢مهن٤م إًمٞمٝم٤م اٟمتف: " ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـ أمحد روى وىمد: واًمِم٤مومٕمل

 قمٚمٞمف شمٚمٌٞمتف ُمـ يم٤من أنف هريرة أب قمـ صح وىمد. اظمتٚمط يم٤من ُمـ وومٞمف اعمٕم٤مسيـ سمٕمض ؾمٜمده وصحح

 طم٩م إمم دقم٤مهؿ طملم خلٚم٘مف شمٕم٤ممم اهلل دقمقة إضم٤مسم٦م هل واًمتٚمٌٞم٦م. وهمػمه اًمٜم٤ًمئل رواه. احلؼ إهل ًمٌٞمؽ: اًمًالم

 جمٞمٌؽ أن٤م: واعمٕمٜمك سمٚمٌتف وأظمذ ًم٥ٌم اًمذي يٜم٘م٤مد يمام ًمٖمػمه اعمٜم٘م٤مد اعمًتًٚمؿ هق واعمٚمٌل ظمٚمٞمٚمف، ًم٤ًمن قمغم سمٞمتف

 اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ ذيمره. ذًمؽ قمغم أزال ٓ ُمرة سمٕمد ُمرة ُٕمرك ُمٓمٞمع حلٙمٛمؽ ُمًتًٚمؿ ًمدقمقشمؽ

  .شمٕم٤ممم

 ذم اًمٕمٛمرة ُمنموقمٞم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل يٕمٚمٛمٝمؿ أن وىمٌؾ احلج٦م هذه أول ذم هذا يم٤من: ىمٚم٧م (2)

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم احل٩م أؿمٝمر

 وقمٛمرة سمح٩م هيؾ أن ُمٜمٙمؿ أراد ُمـ: وم٘م٤ملش اًمقداع طمج٦م قم٤مم» وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ُمع ظمرضمٜم٤م

 .سم٤مًمٕمٛمرة أهؾ ومٞمٛمـ ويمٜم٧م... قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ومٚمٞمٝمؾ سمٕمٛمرة هيؾ أن أراد وُمـ ومٚمٞمٗمٕمؾ

  .ًمف واًمٚمٗمظ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه

ء سمٙمن (3)  أيمثر وىمٞمؾ أىمؾ وىمٞمؾ أُمٞم٤مل قمنمة قمغم ُمٙم٦م ُمـ وهق" "  اًمٜمٝم٤مي٦م"  ذم ىم٤مل. اًمتٜمٕمٞمؿ ىمرب ُمقوع اًمرا

 .[ُمٜمف"]

 .[ُمٜمف] .طم٤مو٧م أي (4)



 31   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .(2)ش ضم٤م طمؿ: إؾمقد احلجر: رواي٦م وذم» (7) اًمريمـ اؾمتٚمؿ - 27

 [هؼ ضم٤م ن م: يٛمٞمٜمف قمـ ُم٣م صمؿ]- 22

 .(4) [ـمح: هٞمٜمتف قمغم] أرسمٕم٤م وُمِمك صمالصم٤م[ طمؿ: إًمٞمف قم٤مد طمتك] (3) ومرُمؾ - 23

ُِذواْ ﴿ وم٘مرأ  اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم إمم ٟمٗمذ صمؿ - 24 َ٘م٤ممِ  ُِمـ َواَّتَّ ِهٞمؿَ  ُمَّ  إسِْمَرا

 .[ن: اًمٜم٤مس يًٛمع صقشمف ورومع] ﴾ُُمَّمغمًّ 

 .[طمؿ هؼ: ريمٕمتلم ومّمغم] اًمٌٞم٧م وسملم سمٞمٜمف اعم٘م٤مم ومجٕمؾ - 25

٤َم َي٤م ىُمْؾ ﴿ و ﴾َأطَمد اهللُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿: اًمريمٕمتلم ذم ي٘مرأ  ومٙم٤من[: ت ن: ىم٤مل]- 26  َأهي 

٤َم َي٤م ىُمْؾ ﴿: رواي٦م وذم» ﴾اًْمَٙم٤مومُِرون  .﴾َأطَمد اهللُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿ و ﴾اًْمَٙم٤مومُِرون َأهي 

 .[طمؿ: رأؾمف قمغم وص٥م ُمٜمٝم٤م ومنمب زُمزم إمم ذه٥م صمؿ - 27

 .وم٤مؾمتٚمٛمف اًمريمـ إمم رضمع صمؿ - 28

                                                           

 .[ُمٜمف] .ُمًٚمؿ ذح ذم اًمٜمقوي ىم٤مًمف ـمقاف يمؾ ذم ؾمٜم٦م وهق سمٞمده ُمًحف أي (7)

 وذًمؽ إؾمقد احلجر ىمٌؾ وإٟمام ي٘مٌٚمف ومل قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم يمام اًمٓمقاف هذا ذم أجْم٤م اًمٞمامين اًمريمـ واؾمتٚمؿ (2)

 .ـمقوم٦م يمؾ ذم

 وإٓ وىمٌٚمٝم٤م قمّم٤م سمٜمحق اؾمتٚمٛمف وإٓ وىمٌٚمٝم٤م سمٞمده اؾمتٚمٛمف يتٞمن مل وم٢من شم٘مٌٞمٚمف إؾمقد اًمريمـ ذم واًمًٜم٦م: ىمٚم٧م

  .إًمٞمف أؿم٤مر

 .وم٘مط اؾمتالُمف حيًـ وم٢مٟمف اًمٞمامين اًمريمـ إٓ إظمرى إريم٤من ذم هذا ُمـ رء ينمع وٓ

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ـم٤مف: " ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م ـمقوم٦م يمؾ ذم إؾمقد اًمريمـ قمٜمد اًمتٙمٌػم ويًـ

 أره٤م ومٚمؿ اًمتًٛمٞم٦م وأُم٤م. اًمٌخ٤مري رواه".  ويمؼم قمٜمده يم٤من سمٌمء إًمٞمف أؿم٤مر اًمريمـ أتك يمٚمام سمٕمػمه قمغم سم٤مًمٌٞم٧م

 اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف. أيمؼم اهلل اهلل سمًؿ: ىم٤مل احلجر اؾمتٚمؿ إذا يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ صح وإٟمام ُمرومقع طمدي٨م ذم

 رواي٦م ُمـ ومذيمره اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ووهؿ واًمٕمً٘مالين اًمٜمقوي ىم٤مل يمام صحٞمح سمًٜمد وهمػمهش 79/  5»

 ٓ طمتك قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ومقضم٥م"  اًمتٚمخٞمص"  ذم احل٤مومظ ذيمر يمام يم٤مًمٌٞمٝم٘مل ُمقىمقوم٤م رواه وإٟمام. ُمرومققم٤م اًمٓمؼماين

 .[ُمٜمف] .ُمٜمٝم٤م ًمٞمس ُم٤م اًمٍمحي٦م سم٤مًمًٜم٦م يٚمّمؼ

 .[ُمٜمف] .ٟمقوي. اخل٥ٌم وهق اخلٓمك شم٘م٤مرب ُمع اعمٌم أهع هق اًمرُمؾ: اًمٕمٚمامء ىم٤مل (3)

 إسمٓمف حت٧م ُمـ اًمرداء يدظمؾ أن وآوٓم٤ٌمع احلدي٨م، هذا همػم ذم يمام ُمْمٓمٌٕم٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وـم٤مف (4)

 ؾمقى اًمٓمقاف ُمـ ومرغ وم٢مذا"  ىم٤مُمقس"  إجن ويٖمٓمل إجٛمـ ُمٜمٙمٌف ويٌدي ي٤ًمره قمغم ـمرومف ويرد إجٛمـ

 اسمـ ىم٤مل يمام احلدي٨م سمٔم٤مهر أومم وإومم. ومٞمٝم٤م يرُمؾ اًمتل إؿمقاط ُمـ ومرغ إذا يًقيف: إثرم وىم٤مل رداءه

 ". اعمٖمٜمل"  ذم ىمداُم٦م



 37 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 واظمروة اليِا ععم القققف

 ُمـ دٟم٤م ومٚمام اًمّمٗم٤م إممش ـمص: اًمّمٗم٤م سم٤مب: رواي٦م وذم» اًم٤ٌمب ُمـ ظمرج صمؿ - 29

َٗم٤م إِنَّ ﴿: ىمرأ  اًمّمٗم٤م   ؿَمَٕمآئِرِ  ُِمـ َواعْمَْرَوةَ  اًمّمَّ
ِ
 ُمل ت ن د: ٟمٌدأ: رواي٦م وذم» أبدأ ،﴾اهلل

 .اًمٌٞم٧م رأى طمتك قمٚمٞمف ومرىمل سم٤مًمّمٗم٤م ومٌدأ سمف اهلل سمدأ سمام (7)ش ـمص طمؿ هؼ ضم٤م ُم٤م

[ ُم٩م ن: محده] و[ طمؿ هؼ ن: صمالصم٤م] ويمؼمه اهلل ومقطمد اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ - 31

 ُمل ن د: ويٛمٞم٧م حيٞمل] احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ: وىم٤مل

 أنجز[ ُم٩م: ًمف ذيؽ ٓ] وطمده اهلل إٓ إهل ٓ ىمدير رء يمؾ قمغم وهق[ هؼ ُم٩م

 صمالث هذا ُمثؾ ىم٤مل. ذًمؽ سملم دقم٤م صمؿ (2)وطمده إطمزاب وهزم قمٌده وٟمٍم وقمده

 .ُمرات

 اٟمّم٧ٌم إذا طمتك اعمروة إمم(3) [ن: ُم٤مؿمٞم٤م] ٟمزل صمؿ - 37

                                                           

 رهم٧ٌم وًمذًمؽ ؿم٤مذة ومٝمل وهمػمه اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد اًمتل إُمر سمّمٞمٖم٦م"  اسمدؤوا: " سمٚمٗمظ إظمرى اًمرواي٦م وأُم٤م (7)

: " واًمث٤مٟمٞم٦م"  أبدأ: " إومم اًمرواي٦م ذيمر أن سمٕمدش 2/  6 ق" » اإلح٤مم"  ذم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل قمٜمٝم٤م

 ": ٟمٌدأ

 .واطمد ًمٚمحدي٨م واعمخرج هذا قمغم اًمرواي٦م ذم وإيمثرون

 :ي٠ميت يمامش 274" » اًمتٚمخٞمص"  ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ قمٜمف وٟم٘مٚمف

 .رواي٦م قمغم اًم٘مٓم٤من ؾمٕمٞمد سمـ وحيٞمك وؾمٗمٞم٤من ُم٤مًمؽ اضمتٛمع وىمد واطمد احلدي٨م خمرج

 ". اًم٤ٌمىملم ُمـ أطمٗمظ وهؿ: " احل٤مومظ ىم٤مل"  ًمٚمجٛمع اًمتل سم٤مًمٜمقن"  ٟمٌدأ

 اهلل رؾمقل قمغم حتزسمقا  اًمذيـ سم٤مٕطمزاب واعمراد ضمٝمتٝمؿ ُمـ سم٥ًٌم وٓ أدُمٞملم ُمـ ىمت٤مل سمٖمػم هزُمٝمؿ: ُمٕمٜم٤مه (2)

 .ٟمقوي. اخلٜمدق يقم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 قمٚمٞمف اهلل صغم أنف جل٤مسمر آظمر طمدي٨م وذم. ُم٤مؿمٞم٤م ؾمٕمك وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنف ذم سيح احلدي٨م هذا (3)

 ُمًٚمؿ رواه. همِمقه اًمٜم٤مس وم٢من وًمٞم٠ًمخقه وًمٞمنمف اًمٜم٤مس ًمػماه سمٕمػم قمغم واعمروة اًمّمٗم٤م سملم ـم٤مف وؾمٚمؿ

 اًمّمٗم٤م سملم اًمّمدر ـمقاف سمٕمد يٓمػ مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنفش 715» وم٘مرة اًمٙمت٤مب ذم وؾمٞم٠ميت وهمػمه

ومف أن ومتٕملم واطمدة ُمرة إٓ سمٞمٜمٝم٤م يٓمػ مل أنف قمٜمف رواي٦م وذم واعمروة  اًم٘مدوم ـمقاف سمٕمد يم٤من رايم٤ٌم سمٞمٜمٝمام ـمقا

 قم٤ٌمس ٓسمـ طمدي٨م وي١ميده قمٚمٞمف وازدمحقا  اًمٜم٤مس همِمٞمف ح٤م رايم٤ٌم ـم٤مف صمؿ ُم٤مؿمٞم٤م أوٓ ـم٤مف أنف وم٤مجلٛمع

د ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ هذا وذيمر وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف. ريم٥م اًمٜم٤مس قمٚمٞمف يمثر ومٚمام أوٓ ُمِمك سم٠منف ومٞمف سح  اًمزا

 .واؾمتحًٜمف



 32   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

[ ن ُم٤م ُم٩م: ىمدُمٜم٤مه[ ]ُم٩م: يٕمٜمل] صٕمدشم٤م إذا طمتك ؾمٕمك اًمقادي سمٓمـ ذم ىمدُم٤مه

 ن: اًمٌٞم٧م إمم ٟمٔمر طمتك قمٚمٞمٝم٤م ومرىمك] اعمروة أتك طمتك ُمِمك[ طمؿ: أظمر اًمِمؼ]

 .[طمؿ

 .اًمّمٗم٤م قمغم ومٕمؾ يمام اعمروة قمغم ومٗمٕمؾ - 32

 الَٔرة إىل احلج زمِسخ األور

ومف آظمر يم٤من إذا طمتك - 33  اعمروة قمغم (7)ش طمؿ ضم٤م: اًم٤ًمسمع يم٤من: رواي٦م وذم» ـمقا

 اهلدي أؾمؼ مل اؾمتدسمرت ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م أين ًمق[ طمؿ: اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: ]وم٘م٤مل

 ومٚمٞمحؾ هدي ُمٕمف ًمٞمس ُمٜمٙمؿ يم٤من ومٛمـ قمٛمرة، ضمٕمٚمتٝم٤م[ طمؿ هؼ ضم٤م د: ل]و

 اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م ومٓمقومقا  إطمراُمٙمؿ ُمـ أطمٚمقا : وم٘م٤مل: رواي٦م وذم» قمٛمرة، وًمٞمجٕمٚمٝم٤م

 سم٤محل٩م وم٠مهٚمقا  (3)اًمؽموي٦م يقم يم٤من إذا طمتك. طمالٓ وأىمٞمٛمقا  (2)وىمٍموا واعمروة

 (4)ش م خ: ُمتٕم٦م هب٤م ىمدُمتؿ اًمتل واضمٕمٚمقا 

ىم٦م وم٘م٤مم - 34  ي٤م: وم٘م٤ملش طمؿ ضم٤م: اعمروة أؾمٗمؾ ذم وهق» ضمٕمِمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ها

 ُمل ٟمخ: أ[ ]ـمح ن: هذهش هؼ ُم٩م ن: ُمتٕمتٜم٤م: ًمٗمظ وذم» قمٛمرشمٜم٤م أرأج٧م] اهلل رؾمقل

                                                           

 ورضمققمف سمذه٤مسمف حيت٥ًم ويم٤من ُمرة قمنمة أرسمع ؾمٕمك وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم إٟمف ىم٤مل ُمـ قمغم سيح رد ومٞمف (7)

 ": اعمٕم٤مد زاد"  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل. واطمدة ُمرة

 وإن أىمقاهلؿ اؿمتٝمرت اًمذيـ إئٛم٦م ُمـ أطمد ىم٤مًمف وٓ قمٜمف أطمد يٜم٘مٚمف مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٚمٞمف همٚمط وهذا

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنف اًم٘مقل هذا سمٓمالن يٌلم ومم٤م. إئٛم٦م إمم اعمٜمتًٌلم ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض إًمٞمف ذه٥م

 "اًمّمٗم٤م قمغم ي٘مع إٟمام ظمتٛمف ًمٙم٤من واطمدة ُمرة واًمرضمقع اًمذه٤مب يم٤من وًمق سم٤معمروة ؾمٕمٞمف ظمتؿ أنف قمٜمف ٓظمتالف

ومؼ هق احلٜمٗمٞم٦م قمٜمد اًمّمحٞمح واًم٘مقل: ىمٚم٧م  حتٗم٦م"  ذم اًمًٛمرىمٜمدي سمذًمؽ سح يمام اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ًمٚمًٜم٦م اعمقا

 .إًمٞمف آًمتٗم٤مت جيقز ٓ وٕمٞمػ أظمر وم٤مًم٘مقلش 866/  2/  7" » اًمٗم٘مٝم٤مء

 ُمـ ومراهمف سمٕمد اًمٜمحر يقم يٚمح٘مف وإٟمام حيٚم٘مف وٓ ؿمٕمره ُمـ ي٘مٍم أن ًمٚمٛمتٛمتع سم٤مًمٜم٦ًٌم وإومْمؾ اًمًٜم٦م هق هذا (2)

 ًمٚمٛمحٚم٘ملم اهمٗمر مهللا"  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وم٘مقًمف. وهمػمه شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام احل٩م أقمامل

 ًمٚمٛمتٛمتع احلٚمؼ سم٠من وم٤مًم٘مقل. ُمٗمردة واعمٕمتٛمر يم٤مًم٘م٤مرن اعمتٛمتع همػم قمغم حمٛمقل"  واطمدة ُمرة وًمٚمٛم٘مٍميـ صمالصم٤م

 .سمّمقاب ًمٞمس - احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م هق يمام - أومْمؾ

 .هن٤مي٦م. ويًت٘مقن يً٘مقن أي سمٕمده ح٤م اح٤مء ُمـ يرشمقون يم٤مٟمقا  ٕهنؿ سمف ؾمٛمل احلج٦م ذي ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم هق (3)

 جم٤مزا ُمتٕم٦م اًمٕمٛمرة قمغم وم٠مـمٚمؼ. ُمتٛمتٕملم ومتّمػموا ُمٜمٝم٤م حتٚمٚمقا  قمٛمرة هب٤م أهٚمٚمتؿ اًمتل اعمٗمردة احلج٦م ضمٕمٚمقا  أي (4)

 .ومتح. فم٤مهرة سمٞمٜمٝمام واًمٕمالىم٦م



 33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 اهلل رؾمقل ومِمٌؽ[ ُم٩م: ىم٤مل] ؟[ُم٩م: إبد] ٕبد أم هذا ًمٕم٤مُمٜم٤م[ طمؿ هؼ ضم٤م ُم٩م

 ضم٤م: اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم] احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: وىم٤مل إظمرى ذم واطمدة أص٤مسمٕمف ط

 [.ضم٤م: ُمرات صمالث[ ]هؼ ُمل د: أبد ٕبد سمؾ ٓ] أبد ٕبد سمؾ ٓ (7) [طمؿ

 سمف ضمٗم٧م أومٞمام اًمٕمٛمؾ؟ ومٞمام أن ظمٚم٘مٜم٤م يم٠من٤م ديٜمٜم٤م ًمٜم٤م سملم اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل]- 35

 وضمرت إىمالم سمف ضمٗم٧م ومٞمام سمؾ ٓ: ىم٤مل ٟمًت٘مٌؾ؟ ومٞمام أو اعم٘م٤مدير سمف وضمرت إىمالم

 ح٤م[ »طمؿ ـمل: ُمٞمن ومٙمؾ اقمٛمٚمقا : ىم٤مل ؟[طمؿ: إذن] اًمٕمٛمؾ ومٗمٞمؿ: ىم٤مل. اعم٘م٤مدير سمف

 .(2) [طمؿ: ًمف ظمٚمؼ

                                                           

 اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ قمٚمٞمف يم٤من ح٤م إسمٓم٤مٓ احل٩م أؿمٝمر ذم ومٕمٚمٝم٤م جيقز اًمٕمٛمرة أن: اجلٛمٝمقر قمٜمد ُمٕمٜم٤مه: " اًمٜمقوي ىم٤مل (7)

ز ُمٕمٜم٤مه وىمٞمؾ  وهذا اًمٕمٛمرة وضمقب ؾم٘مط: ُمٕمٜم٤مه: وىمٞمؾ احل٩م أومٕم٤مل ذم اًمٕمٛمرة أومٕم٤مل دظمٚم٧م أي اًم٘مران ضمقا

ز: ُمٕمٜم٤مه وىمٞمؾ دًمٞمؾ سمٖمػم اًمٜمًخ ي٘متيض ٕنف وٕمٞمػ  " وٕمٞمػ وهق: ىم٤مل. اًمٕمٛمرة إمم احل٩م ومًخ ضمقا

 :سم٘مقًمف"  اًمٗمتح"  ذم احل٤مومظ ورد ىم٤مل يمذا

 أقمؿ هق قمام وىمع واجلقاب اًمٗمًخ قمـ وىمع اًم١ًمال أن سم٤مًمٔم٤مهر اًمت٠مويؾ هذا ي٘مقي اًم١ًمال ؾمٞم٤مق سم٠من وشمٕم٘م٥م

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمث٤مًم٨م إٓ اعمذيمقرة اًمت٠مويالت يتٜم٤مول طمتك ذًمؽ ُمـ

 وأطم٤مديثٝمؿ أصح٤مسمف ُمـ قمنم أرسمٕم٦م اًمٕمٛمرة إمم احل٩م سمٗمًخ إُمر وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف روى وىمد: ىمٚم٧م

 أمحد وُمذه٥م قم٤ٌمس اسمـ ىمقل أنف وذيمرش 286 - 282: 7» اًمزاد ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ؾم٤مىمٝم٤م وىمد صح٤مح يمٚمٝم٤م

 ومراضمٕمف اعمخ٤مًمٗملم ؿمٌٝم٤مت قمـ اًم٘مٞمؿ اسمـ أضم٤مب وىمد. قمٜمدٟم٤م ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق. احلدي٨م وأهؾ

 ش.313 - 286: 7»

ىم٦م طمدي٨م أن واقمٚمؿ  سمـ احل٤مرث قمـ وهمػمه داود أبق رواه اًمذي احلدي٨م سمٓمالن قمغم ىم٤مـمع دًمٞمؾ ومٞمف هذا ها

 :ىم٤مل أبٞمف قمـ سمالل

 ". ظم٤مص٦م ًمٜم٤م سمؾ: ىم٤مل قم٤مُم٦م؟ ًمٚمٜم٤مس أم ظم٤مص٦م ًمٜم٤م احل٩م ومًخ اهلل رؾمقل ي٤م ىمٚم٧م

 سمؾ ٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: " ي٘مقل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وهق هذا يّمح أن يٛمٙمـ يمٞمػ إذ

سم٤م صدر ىمد وهق ؾمٞمام ٓ... " أبد ٕبد  ٕبد أو هذا ُمتٕمتٜم٤م: " اعمذيمقر سمالل ؾم١مال ُمثؾ ؾم١مال قمـ ضمقا

 ".إبد؟

 مج٤مقم٦م طمديثف وٕمػ وًمذًمؽ احل٤مرث ضمٝم٤مًم٦م وهل أجْم٤م إؾمٜم٤مده ضمٝم٦م ُمـ ُمٕمٚمقل هذا احل٤مرث طمدي٨م أن قمغم

 رىمؿ" » اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"  ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد اًم٘مٞمؿ واسمـ طمزم واسمـ يم٠ممحد إئٛم٦م ُمـ

 ش.7111 سمٕمد

 ُمٕم٤مرض ُمقىمقوم٤م يمقٟمف ُمع ومٝمق. ظم٤مص٦م هلؿ يم٤مٟم٧م احل٩م ذم اعمتٕم٦م أن ذر أب قمـ وهمػمه ُمًٚمؿ رواه ُم٤م وأُم٤م

 ذم اًمتٛمتع ضمقاز قمغم - قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام - مجٞمٕم٤م اًمٕمٚمامء ٓشمٗم٤مق أطمد سمف ي٘مقل ٓ مم٤م فم٤مهره وم٢من اعمرومقع ًمٚمحدي٨م

 ش.اهلدي ُمـ اؾمتٞمن ومام احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة متتع ومٛمـ» شمٕم٤ممم اهلل يمت٤مب ذم وهل ٓ يمٞمػ احل٩م

 أهؾ ًمٕمٛمؾ ومٞمٞمنون اًمِم٘م٤موة أهؾ وأُم٤م اًمًٕم٤مدة أهؾ ًمٕمٛمؾ ومٞمٞمنون اًمًٕم٤مدة أهؾ أُم٤م: آظمر طمدي٨م ذم زاد (2)

 ويمذب واؾمتٖمٜمك سمخؾ ُمـ وأُم٤م ًمٚمٞمنى ومٜمٞمنه سم٤محلًٜمك وصدق واشم٘مك أقمٓمك ُمـ وم٠مُم٤م: »ىمرأ  صمؿ اًمِم٘م٤موة

 .وهمػمه اًمٌخ٤مري رواهش ًمٚمٕمنى ومًٜمٞمنه احلًٜمك



 34   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وجيتٛمع (7)هندي أن طمٚمٚمٜم٤م إذا وم٠مُمرٟم٤م: ضم٤مسمر ىم٤مل» - 36

 يٙمـ مل ومٛمـ[ ]طمؿ ـمل: سمدٟم٦م ذم ُمٜم٤م ؾمٌٕم٦م يمؾ[ ]طمؿ ـمل م: اهلدي٦م ذم ُمٜم٤م اًمٜمٗمر

 [.هؼ ُم٤م: أهٚمف إمم رضمع إذا وؾمٌٕم٦م أج٤مم صمالصم٦م ومٚمٞمّمؿ هدي ُمٕمف

 .(2) [طمؿ ـمل ـمح ٟمخ م: يمٚمف احلؾ: ىم٤مل ُم٤مذا؟ طمؾ: وم٘مٚمٜم٤م: ىم٤مل]- 37

 [.طمؿ ن: صدورٟم٤م سمف وو٤مىم٧م قمٚمٞمٜم٤م ذًمؽ ومٙمؼم: ىم٤مل]- 38

 البٌحاء دم الٕزول

 سم٠مهكم قمٝمدي: ي٘مقل اًمرضمؾ ومجٕمؾ: ىم٤مل(3)اًمٌٓمح٤مء إمم ومخرضمٜم٤م: ىم٤مل]- 39

 .(4)[ طمؿ: اًمٞمقم

 ٟمٜمقي وٓ احل٩م إٓ ٟمريد ٓ طمج٤مضم٤م ظمرضمٜم٤م: وم٘مٚمٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م ومتذايمرٟم٤م: ىم٤مل]- 41

 أُمرن[ ًمٞم٤مل] مخس: رواي٦م وذم»[ طمؿ: أرسمع إٓ قمروم٦م وسملم سمٞمٜمٜم٤م يٙمـ مل إذا طمتك همػمه

 ي٘مقل: ىم٤مل ،[اًمٜم٤ًمء ُمـ] (5)اعمٜمل ُمذايمػمٟم٤م شم٘مٓمر قمروم٦م ومٜم٠ميت ٟم٤ًمئٜم٤م إمم ٟمٗمٞمض أن

 ُمتٕم٦م ٟمجٕمٚمٝم٤م يمٞمػ: ىم٤مًمقا ] حيريمٝم٤م سمٞمده ىمقًمف إمم أنٔمر يم٠مينش: اًمراوي ىم٤مل» سمٞمده ضم٤مسمر

 .[م خ: احل٩م؟ ؾمٛمٞمٜم٤م وىمد

 سمٚمٖمف رء أم اًمًامء ُمـ سمٚمٖمف أرء ٟمدري ومام ط اًمٜمٌل ذًمؽ ومٌٚمغ: ]ىم٤مل - 47

 [.م: اًمٜم٤مس ىمٌؾ ُمـ

                                                           

م اًمٌٞم٧م إمم هيدى ُم٤م وهق واًمتخٗمٞمػ سم٤مًمتِمديد اهلدي ُمـ (7)  .هن٤مي٦م. ًمتٜمحر اًمٜمٕمؿ ُمٜمؿ احلرا

 :احل٤مومظ ىم٤مل. اعمحرم قمغم حيرم اًمذي يٕمٜمل (2)

 هل٤م ًمٞمس اًمٕمٛمرة ٕن يمٚمف احلؾ يتحٚمٚمقن أهنؿ هلؿ ومٌلم ذًمؽ سمٞم٤من وم٠مرادوا حتٚمٚملم ًمٚمح٩م أن يٕمرومقن يم٤مٟمقا  يم٠مهنؿ

 .واطمد حتٚمؾ إٓ

 ذىمل وُمقىمٕمف وهمػمه اًم٘م٤مُمقس ذم يمام احلَم دىم٤مق ومٞمف واؾمع ُمًٞمؾ وهق إبٓمح وهق. ُمٙم٦م سمٓمح٤مء يٕمٜمل (3)

 .ُمٙم٦م

 مل وًمٙمـ سمذًمؽ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أُمره سمٕمد حتٚمؾ ىمد سمٕمْمٝمؿ أن قمغم يدل وهذا ذًمؽ يًتٜمٙمرون يم٠مهنؿ (4)

 اخلٓم٦ٌم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ظمٓمٌٝمؿ طمتك شم٠مظمروا وم٢مهنؿ أظمرون وأُم٤م. ذًمؽ ُمـ رء ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم يزل

 .مجٞمٕم٤م قمٜمٝمؿ اهلل ريض ومتحٚمٚمقا  سم٤مًمٗمًخ إُمر ومٞمٝم٤م وأيمد أشمٞم٦م

 .ٟمقوي. اًمٜم٤ًمء سمقطء اًمٕمٝمد ىمرب إمم إؿم٤مرة هق (5)



 35 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 لف اليحازمة وإؿماعة الِسخ زمتٙكٗد ط طمٌبتف

 ؾمع ـمح: قمٚمٞمف وأثٜمك اهلل ومحٛمد اًمٜم٤مس ومخٓم٥م[ ]ـمح ُم٩م ن ٟمخ م: وم٘م٤مم]- 42

 وأصدىمٙمؿ هلل أت٘م٤ميمؿ أين قمٚمٛمتؿ ىمد[ ظم٤م: اًمٜم٤مس أهي٤م شمٕمٚمٛمقين أب٤مهلل: ]وم٘م٤مل[ طمؿ

 حيؾ ٓ وًمٙمـ] حتٚمقن يمام حلٚمٚم٧م هديل ًمقٓ[ خ م: وم٢مين سمف آُمريمؿ ُم٤م اومٕمٚمقا ] وأبريمؿ

 مل اؾمتدسمرت ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م وًمق (2) [خ: حمٚمف اهلدي يٌٚمغ طمتك (7)طمرام ُمٜمل

 [.هؼ ؾمع ـمح ُم٩م ن ٟمخ م: ومحٚمقا  اهلدي أؾمؼ

[ طمؿ ن ٟمخ م: صمٞم٤مسمٜم٤م وًمًٌٜم٤م سم٤مًمٓمٞم٥م وشمٓمٞمٌٜم٤م اًمٜم٤ًمء ومقاىمٕمٜم٤م: ىم٤مل]- 43

 .[ـمح ٟمخ م: وأـمٕمٜم٤م وؾمٛمٕمٜم٤م]

 ـمح ُم٩م: هدي ُمٕمف يم٤من وُمـ ط اًمٜمٌل إٓ وىمٍموا يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ومحؾ]- 44

 .[هؼ

 .(3)[طمؿ هؼ خ: وـمٚمح٦م ط اًمٜمٌل همػم هدي ُمٜمٝمؿ أطمد ُمع وًمٞمس: ىم٤مل]- 45

 ط الٕبل زمٛهالل الوٖ الٗٔـ وـ عيل قدوم

 .ط اًمٜمٌل سمٌدن اًمٞمٛمـ ُمـ (4) [هؼ ؿم٤م ن م: ؾم٤مقمتف ُمـ] قمكم وىمدم - 46

                                                           

 .ومتح. طمرام ُمٜمل حيؾ ٓ واعمٕمٜمك طمرام رء أي (7)

 .ُمٜمك يقم ٟمحر إذا أي (2)

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ُمع اهلدي ومٙم٤من: " قم٤مئِم٦م ىمقل يٕم٤مرض ومال قمٜمٝمـ اهلل ريض ضم٤مسمر قمٚمٞمف اـمٚمع ُم٤م هذا (3)

 أظمرضمٝمام"  حيٚمؾ ومٚمؿ هدي اًمزسمػم ُمع ويم٤من: " أؾمامء أظمتٝم٤م وىم٤مًم٧م"  اًمٞم٤ًمرة وذوي وقمٛمر سمٙمر وأب وؾمٚمؿ

"  اًم٤ٌمري ومتح"  واٟمٔمر. اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم يٕمٚمؿ ٓ ُمـ قمغم طمج٦م قمٚمؿ ُمـ ٕنش 55 ،31: 4» ُمًٚمؿ

 ش.473: 3»

 حمٛمد ٔل وٓ عمحٛمد حتؾ ٓ اًمّمدىم٦م أن اًمنميٕم٦م ذم اعم٘مرر ُمع ًمٙمـ. اًمّمدىم٤مت ذم اًمًٕمل ذم قمٛمٚمف ُمـ أي (4)

 اًم٘م٤ميض ىم٤مل يمام اًمّمدىم٦م همػم ُمـ قمٚمٞمٝم٤م قمامًم٦م أقمٓمك أو اطمت٤ًمسم٤م وهمػمه٤م اًمّمدىم٤مت وزم قمٚمٞم٤م أن ومٞمحتٛمؾ

 يم٤من وإن اًمقٓي٦م ُمٓمٚمؼ ذم شمًتٕمٛمؾ سمؾ سم٤مًمّمدىم٦م َّتتص ٓ اًمًٕم٤مي٦م أن إمم ذه٥م أنف إٓ اًمٜمقوي واؾمتحًٜمف

 .ُمًٚمؿ قمغم ذطمف اٟمٔمر اًمّمدىم٦م قمغم اًمقٓي٦م ذم اؾمتٕمامهل٤م أيمثر



 36   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 صمٞم٤مسم٤م وًم٧ًٌم[ ضم٤م: شمرضمٚم٧م: ]طمؾ ممـ قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م ومقضمد - 47

 أب إن: وم٘م٤مًم٧م[ هؼ د: هبذا؟ أُمرك ُمـ: وىم٤مل] قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ وم٠منٙمر وايمتحٚم٧م صٌٞمٖم٤م

 .هبذا أُمرين

 قمغم (7)حمرؿم٤م ط اهلل رؾمقل إمم ومذه٧ٌم: سم٤مًمٕمراق ي٘مقل قمكم ومٙم٤من: ىم٤مل - 48

 أنٙمرت أين وم٠مظمؼمشمف قمٜمف، ذيمرت ومٞمام ط اهلل ًمرؾمقل ُمًتٗمتٞم٤م صٜمٕم٧م ًمٚمذي وم٤مـمٛم٦م

 ضم٤م ن: صدىم٧م] صدىم٧م صدىم٧م: وم٘م٤مل[ هؼ د: هبذا أُمرين أب: وم٘م٤مًم٧م] قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ

 .[طمؿ ضم٤م ن: سمف أُمرهت٤م أن٤م[ ]طمؿ

 إين مهللا: ىمٚم٧م: ىم٤مل احل٩م؟ ومرو٧م طملم ىمٚم٧م ُم٤م: ًمٕمكم وىم٤مل: ضم٤مسمر ىم٤مل - 49

 .ط اهلل رؾمقل سمف أهؾ سمام أهؾ

 .[ن: أن٧م يمام طمراُم٤م واُمٙم٨م] حتؾ ومال اهلدي ُمٕمل وم٢من: ىم٤مل - 51

 سمف أتك واًمذي اًمٞمٛمـ ُمـ قمكم سمف ىمدم اًمذي اهلدي مج٤مقم٦م ومٙم٤من ىم٤مل: ىم٤مل - 57

 [.ُمل: سمدٟم٦م] ُم٤مئ٦م[ هؼ ضم٤م ُم٩م ن د: اعمديٜم٦م ُمـ] ط اًمٜمٌل

 (3)هدي ُمٕمف يم٤من وُمـ ط اًمٜمٌل إٓ وىمٍموا (2)يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ومحؾ: ىم٤مل - 52

 .اًمث٤مُمـ يقم حمرُملم ُمٜمك إمم اًمتقضمف

 إمم شمقضمٝمقا [ طمؿ ن ٟمخ م خ: سمٔمٝمر ُمٙم٦م وضمٕمٚمٜم٤م] اًمؽموي٦م يقم يم٤من ومٚمام - 53

 .[طمؿ هؼ ـمح م خ: اًمٌٓمح٤مء ُمـ] سم٤محل٩م وم٠مهٚمقا  (4)ُمٜمك

                                                           

 .ٟمقوي. قمت٤مسمف ي٘متيض ُم٤م يذيمر أن هٜم٤م واعمراد اإلهمراء: اًمتحريش (7)

 واعمراد. اهلدي ؾم٤مق ممـ شمٙمـ ومل حتؾ مل قم٤مئِم٦م ٕن اخلّمقص وإرادة اًمٕم٤مم اًمٚمٗمظ إـمالق ومٞمف: " اًمٜمقوي ىم٤مل (2)

 ". ُمٕمٔمٛمٝمؿ أي يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس طمؾ: سم٘مقًمف

 اهلدي شمًؼ مل أهن٤م وأُم٤م. اًمت٤مًمٞم٦م اًمٗم٘مرة ذم هذا ضم٤مسمر طمدي٨م ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م ذم سيح ومٝمق حتؾ مل أهن٤م أُم٤م: ىمٚم٧م

 طمديثٝم٤م ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف"  اهلدي يً٘مـ مل وٟم٤ًمؤه اهلدي ؾم٤مق يٙمـ مل ُمـ ومحؾ: " قم٤مئِم٦م ىمقل ومٝمق

 .احلدي٨م ظمرج ُمـ سمٕمض قمٜمد ُمٙمررة وهلش. 44» سمرىمؿ اًمٗم٘مرة هذه ؾمٌؼ (3)

 وىم٤مل ذًمؽ ُم٤مًمؽ يمره وىمد اًمؽموي٦م يقم ىمٌؾ ُمٜمك إمم أطمد يت٘مدم ٓ أن اًمًٜم٦م أن سمٞم٤من هذا وذم: " اًمٜمقوي ىم٤مل (4)

 .اًمًٜم٦م ظمالف أنف وُمذهٌٜم٤م سمف سم٠مس ٓ اًمًٚمػ سمٕمض



 37 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 شمٌٙمل ومقضمده٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمغم ط اهلل رؾمقل دظمؾ صمؿ: ىم٤مل]- 54

 أـمػ ومل أطمٚمؾ ومل اًمٜم٤مس طمؾ وىمد طمْم٧م ىمد أين ؿم٠مين: ىم٤مًم٧م ؿم٠منؽ؟ ُم٤م: وم٘م٤مل

 آدم سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا إن: وم٘م٤مل أن، احل٩م إمم يذهٌقن واًمٜم٤مس سم٤مًمٌٞم٧م

 سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقذم ٓ أن همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م واصٜمٕمل طمجل صمؿ] سم٤محل٩م أهكم صمؿ وم٤مهمتًكم

 ومٜمًٙم٧م: رواي٦م وذم»[. طمؿ هؼ ـمح ن د ٟمخ م: ومٗمٕمٚم٧م (7)[د طمؿ: شمّمكم وٓ

 ش.طمؿ: سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمػ مل أهن٤م همػم يمٚمٝم٤م اعمٜم٤مؾمؽ

ش د: سمٜم٤م: رواي٦م وذم ُمٜمك: يٕمٜمل» هب٤م ومّمغم ط اهلل رؾمقل (2)وريم٥م - 55

 .واًمٗمجر واًمٕمِم٤مء واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر

 (3)اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك ىمٚمٞمال ُمٙم٨م صمؿ - 56

 .(4)سمٜمٛمرة ًمف قمٛمال ؿمٕمر ُمـ[ هؼ ضم٤م د: ًمف] سم٘م٦ٌم وأُمر - 57

 زمٕٔرة والٕزول عرفات إىل التقصمف

 اعمِمٕمر قمٜمد واىمػ أنف إٓ ىمريش شمِمؽ وٓ (5)ط اهلل رؾمقل وم٤ًمر - 58

م  ذم شمّمٜمع ىمريش يم٤مٟم٧م يمام[ م: صمؿ ُمٜمزًمف ويٙمقن[ ]هؼ ضم٤م د: سم٤معمزدًمٗم٦م] احلرا

                                                           

 أقمامل هل٤م أب٤مح وىمد احل٩م أقمامل أومْمؾ ُمـ ري٥م سمال ٕهن٤م ًمٚم٘مرآن احل٤مئض ىمراءة ضمقاز قمغم دًمٞمؾ ومٞمف: ىمٚم٧م (7)

 سمؾ اًمّمالة طمٙمؿ هل٤م سملم يمام هل٤م ًمٌلم أجْم٤م اًمتالوة قمٚمٞمٝم٤م حيرم يم٤من ومل واًمّمالة اًمٓمقاف ؾمقى يمٚمٝم٤م احل٤مج

 قمـ وؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م هن٤مه٤م وم٢مذا اًمّمالة سمخالف إمج٤مع وٓ قمٚمٞمٝم٤م حتريٛمٝم٤م قمغم ٟمص ٓ ٕنف سم٤مًمٌٞم٤من أومم اًمتالوة

 إصقل قمٚمؿ ذم ُم٘مرر هق يمام جيقز ٓ احل٤مضم٦م وىم٧م قمـ اًمٌٞم٤من شم٠مظمػم ٕنف هل٤م ضمقازه٤م قمغم ذًمؽ دل اًمتالوة

 .هلل واحلٛمد خيٗمك ٓ سملم وهذا

 اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد سم٤مـمؾ: ومٞمف أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل وٕمٞمػ ومٝمق"  طم٤مئض وٓ ضمٜم٥م اًم٘مرآن ي٘مرأ  ٓ"  طمدي٨م وأُم٤م

 .إمت٤مُمف اهلل ينش 797: رىمؿ" » اًمٖمٚمٞمؾ إرواء"  ذم قمٚمٞمف

 اًمّمحٞمح هق هذا اعمٌم ُمـ أومْمؾ اًمٓمريؼ مجٚم٦م ذم أنف يمام اعمٌم ُمـ أومْمؾ اعمقاـمـ شمٚمؽ ذم اًمريمقب أن ومٞمف (2)

 .76 اًمتٕمٚمٞمؼ واٟمٔمر. اًمٜمقوي قمٜمد اًمّمقرشملم ذم

 .اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك ُمٜمٝم٤م خيرضمقا  ٓ وأن ُمٜمك ذم اًمٌٞم٤من اًمًٜم٦م أن ومٞمف (3)

 ُمـ ٟمٛمرة وًمٞم٧ًم"  سمٕمروم٤مت احلرم أنّم٤مب قمٚمٞمف اًمذي اجلٌؾ هق: " إثػم اسمـ ىم٤مل اعمٞمؿ ويمن اًمٜمقن سمٗمتح (4)

 .قمروم٤مت

 .اًمّمحٞمحلم ذم أنس طمدي٨م ذم يمام اعمٙمؼم وُمٜمٝمؿ اعمٚمٌل ُمٜمٝمؿ هذا ُمًػمه ذم أصح٤مسمف ويم٤من (5)



 38   اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿطمج٦م    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ًمف ضسم٧م ىمد اًم٘م٦ٌم ومقضمد قمروم٦م أتك طمتك ط اهلل رؾمقل وم٠مضم٤مز - (7)اجل٤مهٚمٞم٦م

 .هب٤م ومٜمزل (2)سمٜمٛمرة

 د: طمتك ريم٥م] ف ًمف ومرطمٚم٧م سم٤مًم٘مّمقاء أُمر اًمِمٛمس زاهم٧م إذا طمتك - 59

 .(3)اًمقادي سمٓمـ أتك[ ُم٩م

 عرفات طمٌبة

 يمحرُم٦م قمٚمٞمٙمؿ طمرام وأُمقاًمٙمؿ دُم٤مءيمؿ إن»: وىم٤مل اًمٜم٤مس ومخٓم٥م - 61

 يمؾ[ هؼ ُم٩م ُمل د: إن[ ]ضم٤م ُم٩م: و] أٓ هذا، سمٚمديمؿ ذم هذا ؿمٝمريمؿ ذم هذا يقُمٙمؿ

 اجل٤مهٚمٞم٦م ودُم٤مء ُمقوقع،[ ضم٤م ُم٩م: ه٤مشملم] ىمدُمل حت٧م اجل٤مهٚمٞم٦م أُمر ُمـ رء

: اعمٓمٚم٥م قمٌد اسمـ] احل٤مرث سمـ رسمٞمٕم٦م اسمـ دم دُم٤مئٜم٤م ُمـ أوع دم أول وإن ُمقوققم٦م،

 وأول ُمقوقع، اجل٤مهٚمٞم٦م ورسم٤م ،- هذيؾ وم٘متٚمتف ؾمٕمد سمٜمل ذم ُمًؽموٕم٤م يم٤من -[هؼ د

 اًمٜم٤ًمء، ذم اهلل وم٤مشم٘مقا  ،(4)يمٚمف ُمقوقع وم٢مٟمف اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ قم٤ٌمس رسم٤م: رسم٤مٟم٤م أوع رسم٤م

 سمٙمٚمٛم٦م ومروضمٝمـ واؾمتحٚمٚمتؿ ،(5)اهلل[ هؼ ُم٩م ؿم٤م د: ة] سم٠مُم٤من أظمذمتقهـ وم٢مٟمٙمؿ

 ،(7)شمٙمرهقٟمف أطمدا ومرؿمٙمؿ يقـمئـ ٓ أن قمٚمٞمٝمـ ًمٙمؿ[ هؼ ُم٩م ُمل د: إن] و ،(6)اهلل

                                                           

 ؾم٤مئر ويم٤من ىمزح ًمف ي٘م٤مل اعمزدًمٗم٦م ذم ضمٌؾ وهق احلرام سم٤معمِمٕمر شم٘مػ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤مٟم٧م ىمريِم٤م هذا ُمٕمٜمك (7)

 اعمِمٕمر ذم ي٘مػ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن ىمريش ومٔمٜم٧م سمٕمروم٤مت وي٘مٗمقن اعمزدًمٗم٦م يتج٤موزون اًمٕمرب

 ذم سمذًمؽ أُمره شمٕم٤ممم اهلل ٕن قمروم٤مت إمم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ومتج٤موزه. يتج٤موزه وٓ. قم٤مدهتؿ قمغم احلرام

 شم٘مػ ىمريش يم٤مٟم٧م وإٟمام ىمريش همػم اًمٕمرب ؾم٤مئر أيش اًمٜم٤مس أوم٤مض طمٞم٨م ُمـ أومٞمْمقا  صمؿ: »شمٕم٤ممم ىمقًمف

 .ٟمقوي. ُمٜمف ٟمخرج ومال اهلل طمرم أهؾ ٟمحـ ي٘مقًمقن ويم٤مٟمقا  احلرم ُمـ ٕهن٤م سم٤معمزدًمٗم٦م

 ؾمٌؼ وىمد هب٤م ومٜمزل سمٜمٛمرة ضسم٧م اًم٘م٦ٌم ومقضمد سم٘مقًمف ومنه ٕنف قمروم٤مت ىم٤مرب واعمراد جم٤مز هذا: اًمٜمقوي ىم٤مل (2)

 .قمروم٤مت ُمـ ًمٞم٧ًم ٟمٛمرة أن

 .ٟمقوي. قمروم٤مت ُمـ وًمٞم٧ًم. اًمراء وومتح اًمٕملم سمْمؿ قمرٟم٦م وادي هق (3)

ٌتؿ وإن: »شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اح٤مل رأس قمغم اًمزائد ُمٕمٜم٤مه (4)  .واإلسمٓم٤مل اًمرد سم٤مًمقوع واعمرادش أُمقاًمٙمؿ رؤوس ومٚمٙمؿ شم

 صحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمد سم٤معمٕمروف وُمٕم٤مذهتـ هبـ واًمقصٞم٦م اًمٜم٤ًمء طمؼ ُمراقم٤مة قمغم احل٨م ومٞمف (5)

 اًمؽمهمٞم٥م"  ذم ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م. ذًمؽ ذم اًمت٘مّمػم ُمـ واًمتحذير طم٘مقىمٝمـ وسمٞم٤من هبـ اًمقصٞم٦م ذم

 .ًمٚمٜمقوي"  اًمّم٤محللم ري٤مض"  و ًمٚمٛمٜمذريش 74 - 77: 3» واًمؽمهٞم٥م؟

د أن ُمٜمٝم٤م اًمّمحٞمح إن: وىم٤مل ُمًٚمؿ ذح ذم ذيمره٤م أىمقال أرسمٕم٦م ُمٕمٜم٤مه ذم (6)  ـم٤مب ُم٤م وم٤مٟمٙمحقا : »شمٕم٤ممم ىمقًمف اعمرا

 ش.اًمٜم٤ًمء ُمـ ًمٙمؿ



 39 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ويمًقهتـ رزىمٝمـ قمٚمٞمٙمؿ وهلـ(2)ُمؼمح همػم ضسم٤م وم٤مضسمقهـ ذًمؽ ومٕمٚمـ وم٢من

: سمف اقمتّمٛمتؿ إن سمٕمده شمْمٚمقا  ًمـ ُم٤م ومٞمٙمؿ شمريم٧م ىمد[ هؼ ضم٤م: إين] و سم٤معمٕمروف،

 أنتؿ ومام قمٜملش هؼ ضم٤م ُم٩م ُمل د: ُم١ًموًمقن: ًمٗمظ وذم» شم٠ًمخقن وأنتؿ ،(3)اهلل يمت٤مب

 وٟمّمح٧م وأدي٧م[ ضم٤م: رسمؽ رؾم٤مٓت] سمٚمٖم٧م ىمد أنؽ ٟمِمٝمد: ىم٤مًمقا  ىم٤مئٚمقن؟

 ويٜمٙمتٝم٤م اًمًامء إمم يرومٕمٝم٤م اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف وم٘م٤مل[ ضم٤م: قمٚمٞمؽ اًمذي وىمْمٞم٧م ُٕمتؽ]

 ش.اؿمٝمد مهللا اؿمٝمد مهللا: اًمٜم٤مس إمم

 عرفات ععم والقققف اليالسمني زمني اجلٔع

 .[ُمل: واطمد سمٜمداء[ ]هؼ ضم٤م ُم٩م ُمل: سمالل] أذن صمؿ - 67

 .اًمٕمٍم ومّمغم أىم٤مم صمؿ اًمٔمٝمر ومّمغم أىم٤مم صمؿ - 62

 .ؿمٞمئ٤م سمٞمٜمٝمام يّمؾ ومل - 63

                                                           

 ًمف اح٠مذون يم٤من ؾمقاء ُمٜم٤مزًمٙمؿ ذم واجلٚمقس سمٞمقشمٙمؿ دظمقل ذم شمٙمرهقٟمف ٕطمد ي٠مذن ٓ أن: ُمٕمٜم٤مه ذم اعمخت٤مر (7)

ة أو أضمٜمٌٞم٤م رضمال  مت٤مم وراضمع اًمٜمقوي ذيمره يمام ذًمؽ مجٞمع يتٜم٤مول وم٤مًمٜمٝمل اًمزوضم٦م حم٤مرم ُمـ أطمدا أو اُمرأ

 .ُمًٚمؿ ذح ذم يمالُمف

 ُمـ وهذا: ىمٚم٧م. ؿم٤مق وٓ سمِمديد ًمٞمس ضسم٤م اضسمقهـ: وُمٕمٜم٤مه اًمِم٤مق اًمِمديد اًميب هق اعمؼمح اًميب (2)

 وسمام سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ اهلل ومْمؾ سمام اًمٜم٤ًمء قمغم ىمقاُمقن اًمرضم٤مل: »شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل ىمقاُم٦م

 ومٕمٔمقهـ ٟمِمقزهـ َّت٤مومقن واًماليت اهلل طمٗمظ سمام ًمٚمٖمٞم٥م طم٤مومٔم٤مت ىم٤مٟمت٤مت واًمّم٤محل٤مت أُمقاهلؿ ُمـ أنٗم٘مقا 

 ش.يمٌػما  قمٚمٞم٤م يم٤من اهلل إن ؾمٌٞمال قمٚمٞمٝمـ شمٌٖمقا  ومال أـمٕمٜمٙمؿ وم٢من واضسمقهـ اعمْم٤مضمع ذم واهجروهـ

 يٕمتّمٛمقا  مل ح٤م - ُمٜمٝمؿ ىمٚمٞمال إٓ - اعمت٠مظمريـ اعمًٚمٛملم وم٢من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل صدق: ىمٚم٧م (3)

 اًمرضم٤مل آراء أىم٤مُمقا  طملم وذًمؽ وذًمقا  وٚمقا  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟمٌٞمف سمًٜم٦م يتٛمًٙمقا  ومل شمٕم٤ممم اهلل سمٙمت٤مب

 ًم٘مد طمتك رومْمقه وُم٤مٓ ىمٌٚمقه واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ واوم٘مٝم٤م ومام اظمتالومٝمؿ قمٜمد إًمٞمف يرضمٕمقن أصال وُمذاهٌٝمؿ

 يّمٚمح وٓ: ىم٤مل طمٞم٨م ُم٤مًمٙم٤م اهلل ورطمؿ اًمٜمًخ قمغم حيٛمؾ اعمذه٥م ظم٤مًمػ طمدي٨م يمؾ أو آي٦م يمؾ: ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل

 مجٞمع ذم احلٙمؿ وجيٕمٚمقه رهبؿ سمٙمت٤مب يٕمتّمٛمقا  أن اعمًٚمٛملم ومٕمغم أوهل٤م سمف صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر

 .همري٦ٌم أو يم٤مٟم٧م ذىمٞم٦م اًمرضم٤مل آراء ُمـ ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمف ي٘مدوا وٓ ؿم١موهنؿ
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 .اًمًٙمٞمٜم٦م اًمًٙمٞمٜم٦م اًمٜم٤مس أهي٤م[ ن: اًمًامء إمم يمٗمف سم٤ٌمـمـ وأؿم٤مر: هٙمذا] اًمٞمٛمٜمل

                                                           

 ومٝمذا: اًمٜمقوي ىم٤مل. قمروم٤مت أرض سمقؾمط اًمذي اجلٌؾ وهق اًمرمح٦م ضمٌؾ أؾمٗمؾ ذم ُمٗمؽمؿم٤مت سظم٤مت هل (7)

م سملم اؿمتٝمر ُم٤م وأُم٤م. اعمًتح٥م اعمقىمػ هق  اًمقىمقف يّمح ٓ أنف وشمقمهٝمؿ اجلٌؾ سمّمٕمقد إهمٌٞم٤مء ُمـ اًمٕمقا

 ..ومٖمٚمط ومٞمف إٓ

 .جمتٛمٕمٝمؿ أي (2)

 قمغم ُمقىمٗمف ذم اًمتٚمٌٞم٦م أجْم٤م اًمًٜم٦م وُمـ. يديف راومٕم٤م يدقمق وىمػ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنف طمدي٨م همػم ذم وضم٤مء (3)

 :ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل وم٘مدش 383 ص» ُمٜمًٙمف ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ذيمره ح٤م ظمالوم٤م قمروم٦م

 اسمـ ومخرج ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م ُمـ خي٤مومقن: وم٘مٚم٧م يٚمٌقن؟ اًمٜم٤مس أؾمٛمع ٓ زم ُم٤م ؾمٕمٞمد ي٤م: زم سمٕمروم٦م قم٤ٌمس اسمـ ُمع يمٜم٤م

 .قمٜمف اهلل ريض قمكم سمٖمض ُمـ اًمًٜم٦م شمريمقا  ىمد وم٢مهنؿ. ًمٌٞمؽ مهللا ًمٌٞمؽ: وم٘م٤مل ومًٓم٤مـمف ُمـ قم٤ٌمس

 قمٛمرو سمـ اعمٜمٝم٤مل قمـ طمٌٞم٥م سمـ ُمٞمنة ـمريؼ ُمـش 773/  5» واًمٌٞمٝم٘ملش 465 - 464/  7» احل٤ميمؿ أظمرضمف

 .اًمذهٌل وواوم٘مف"  اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: " احل٤ميمؿ ىم٤مل. قمٜمف

 اهلل رؾمقل أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ واحل٤ميمؿش 2/  775/  7" » إوؾمط"  ذم اًمٓمؼماين روى صمؿ

 طمًـ وؾمٜمده. أظمرة ظمػم اخلػم إٟمام: ىم٤مل ًمٌٞمؽ مهللا ًمٌٞمؽ: ىم٤مل ومٚمام سمٕمروم٤مت وىمػ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 .اًمذهٌل وواوم٘مف احل٤ميمؿ وصححف

 .اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف. ومٕمٚمٝم٤م ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل زوج ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ اًم٤ٌمب وذم

 سمٕمػمه قمغم واىمػ وهق ًمٌـ سم٘مدح اًمٗمْمؾ أم أخٞمف أرؾمٚم٧م وم٘مد ُمٗمٓمرا  هذا ُمقىمٗمف ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ويم٤من (4)

 .قمٜمٝم٤م"  اًمّمحٞمحلم"  ذم يمام. ومنمسمف

 ذم يمام ينع ومرضم٦م وضمد وم٢مذا ؾمٜم٦م قمروم٤مت ُمـ اًمدومع ذم اًمًٙمٞمٜم٦م أن ومٗمٞمف: اًمٜمقوي ىم٤مل واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م اًمرومؼ هل (5)

 .أظمر احلدي٨م
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 .[هؼ

 وهٚمٚمف ويمؼمه[ هؼ ضم٤م ُم٩م د: اهلل ومحٛمد: ًمٗمظ وذم» ومدقم٤مه اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ - 75

 .ووطمده

                                                           

 .ووٞمؼ وؿ أي (7)

 .اًمريمقب ُمـ ُمؾ إذا اًمرطمؾ واؾمٓم٦م ىمدام قمٚمٞمف رضمٚمف اًمرايم٥م يثٜمل اًمذي اعمقوع هق (2)

 اًمرُمؾ ذم احل٤ٌمل: وىمٞمؾ. طم٤ٌمل ومجٕمف ُمٜمف اًمْمخؿ: وىمٞمؾ. اًمرُمؾ ُمـ اعمًتٓمٞمؾ احلٌؾ": "  اًمٜمٝم٤مي٦م"  ذم (3)

 ".اًمرُمؾ همػم ذم يم٤مجل٤ٌمل

 ". اًمّمحٞمحلم"  ذم اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ طمدي٨م ذم يمام اًمتٚمٌٞم٦م ي٘مٓمع ٓ يٚمٌل هذا ؾمػمه ذم ويم٤من (4)

 اًمٓمرق سمٕمض ذم ذًمؽ ورد وإن اًمًٜم٦م ظمالف واطمدة إىم٤مُم٦م ي٘مٞمؿ أنف اعمذاه٥م سمٕمض ذم ومام اًمّمحٞمح هق هذا (5)

ي٦م ٟمّم٥م: " اٟمٔمر. إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم أصال يرد مل إذان أن يمام ؿم٤مذ وم٢مٟمف  ش.71 - 69/  3" » اًمرا

 .ٟمٗمال أي ؾمٌح٦م يّمؾ مل أي (6)

 سمٞمٜم٧م وىمد ىم٤مل يمام وهق: ىمٚم٧م. رء اًمٕمٞمديـ ًمٞمٚمتل إطمٞم٤مء ذم قمٜمف صح وٓ اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ حيل ومل: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل (7)

 ". واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمٖمٞم٥م اًمتٕمٚمٞمؼ"  ذم إطم٤مدي٨م شمٚمؽ طم٤مل

 احلدي٨م وهذا اعمزدًمٗم٦م، ذم ُمٕمروف ضمٌؾ وهق ُمٝمٛمٚم٦م، وسمح٤مء اًمزاي وومتح اًم٘م٤مف سمْمؿ ىمزح هٜم٤م سمف اعمراد (8)

 احلرام اعمِمٕمر: واحلدي٨م اًمًػم وأهؾ اعمٗمنيـ مج٤مهػم وىم٤مل. ىمزح هق احلرام اعمِمٕمر أن ذم اًمٗم٘مٝم٤مء طمج٦م

 .ٟمقوي. اعمزدًمٗم٦م مجٞمع
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 وضمٝمف يٍمف اًمٗمْمؾ وضمف قمغم أظمر اًمِمؼ ُمـ يده ط اهلل رؾمقل ومحقل أظمر

 .(4)يٜمٔمر أظمر اًمِمؼ ُمـ

                                                           

 .ي٘مٓمٕمٝمام مل شمٚمٌٞمتف قمغم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم واؾمتٛمر (7)

 يمام إطم٤مدي٨م سمف شمٔم٤مهرت وىمد ُمٓمٞم٘م٦م اًمداسم٦م يم٤مٟم٧م إذا اإلرداف ضمقازش 65: رىمؿ» اعمت٘مدُم٦م اًمٗم٘مرة وذم ومٞمف (2)

 .اًمٜمقوي ىم٤مل

ة إمم اًمٗمْمؾ ٟمٔمر ذم قم٤ٌمس واسمـ قمكم رواه٤م اًمتل همػم هل اًم٘مّم٦م وهذه: ىمٚم٧م (3) : ُمٜمٝم٤م وضمقه ُمـ اخلثٕمٛمٞم٦م اعمرأ

 وم٤مئدة قمكم طمدي٨م وذم حمن سمٓمـ إشمٞم٤مٟمف ىمٌؾ اعمزدًمٗم٦م صٌح يم٤مٟم٧م وهذه اًمٜمحر يقم يم٤مٟم٧م أهن٤م طمديثٝمام ذم أن

 - 75/  7» أمحد رواه يمام. اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل سمٕمد اعمٜمحر قمٜمد ُمٜمك ذم وىمٕم٧م اًم٘مّم٦م سم٠من اًمتٍميح وهل أظمرى

 يمام طمًـ سمًٜمدش 7/  221/  9" » اعمٜمت٘م٤مة اًمٗمقائد"  ذم واعمٚمخصش 87 و 76/  7" » زوائده"  ذم واسمٜمفش 76

 .اًمؽمُمذي وصححف احل٤مومظ ىم٤مل

ة أن واعمت٠مظمريـ اعمت٘مدُملم ن يدقمل ُمـ قمغم سيح رد ذًمؽ وذم  ي٠مُمره٤م مل وًمذًمؽ حمرُم٦م يم٤مٟم٧م اخلثٕمٛمٞم٦م اعمرأ

 اعمرأة وضمف أن قمغم اًمٍمحي٦م احلدي٨م دًٓم٦م ًمرد ذًمؽ ي٘مقًمقن. وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل سم٠من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل

 ؾمٞمام ٓ اًمتٖمٓمٞم٦م ُمـ يٛمٜمع ٓ وم٤مإلطمرام حمرُم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م ؾمٚمؿ وًمق سم٤مًمتٖمٓمٞم٦م ُٕمره٤م قمقرة يم٤من ًمق إذ سمٕمقرة ًمٞمس

 ومٙمٞمػ. وٟمحقه واًمؼمىمع اًمٜم٘م٤مب ُمـ يٛمٜمع وإٟمام اًمٗمْمؾ وسملم سمٞمٜمٝم٤م يدظمؾ أن اًمِمٞمٓم٤من يم٤مد اًمتل احل٤مًم٦م هذه ذم

 وذم ؾمٌؼ يمام اعمٜمحر وقمٜمد اجلٛمرة رُمل سمٕمد يم٤مٟم٧م اًم٘مّم٦م أن وومٞمف ومٙمٞمػ حمرُم٦م؟ يم٤مٟم٧م أهن٤م احلدي٨م ذم وًمٞمس

 اح٤مٟمع زال وم٘مد ذًمؽ ىمٌؾ اًمتٖمٓمٞم٦م هل٤م جيقز ٓ أنف ومرض ومٚمق ي٠ميت يمام اًمٜمٙم٤مح إٓ رء يمؾ هل٤م حيؾ احل٤مًم٦م هذه

 إن اًمّمدور وؿمٞمٙم٦م وهل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ذم ؾمٞمام ٓ" "  اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب ذم"  ذًمؽ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء

 ن ويمؾ أقمل أي ومٞمف طمن اًمٗمٞمؾ أصح٤مب ومٞمؾ ٕن سمذًمؽ ؾمٛمل اعمِمددة اًمًلم ويمن احل٤مء وومتح اعمٞمؿ سمْمؿ (4)

 = ". هذه ُمـ وٓ هذه ُمـ ٓ وُمزدًمٗم٦م ُمٜمك سملم سمرزخ وحمن: " اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل
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 يمام اًمًػم أهع أيش 81» ُمٜمك ُمـ حمنا  أن قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ قمـ واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 يم٤مٟم٧م وهذه: " اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل اعمقوع ذًمؽ ذم اًمًػم ؾمٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م ومٝمل: اًمٜمقوي ىم٤مل احلدي٨م هذا همػم ذم

 ودي٤مر احلجر ؾمٚمقيمف ذم ومٕمؾ ويمذًمؽ سم٠مقمدائف اهلل سم٠مس ومٞمٝم٤م ٟمزل اًمتل اعمقاوع ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قم٤مدشمف

 ". اًمًػم وأهع سمثقسمف شم٘مٜمع صمٛمقد

 إمم ومٞمف ذه٥م اًمذي اًمٓمريؼ همػم وهق ؾمٜم٦م قمروم٤مت ُمـ اًمرضمقع ذم اًمٓمريؼ هذا ؾمٚمقك أن ومٞمف: اًمٜمقوي ىم٤مل (7)

 .قمروم٤مت

 .وهمػمه اًمٗمْمؾ طمدي٨م ذم يمام شمٚمٌٞمتف أي ىمٓمع وطمٞمٜمئذ (2)

ه أصٖمر أو أيمؼم يم٤من وم٢من أصٖمر وٓ أيمؼم يٙمقن ٓ أن ويٜمٌٖمل اًم٤ٌمىمالء طم٦ٌم ٟمحق وهق: " اًمٜمقوي ىم٤مل (3)  " أضمزأ

ة أو احلّم٤مة رُمٞمؽ هق اخلذف": "  اًمٜمٝم٤مي٦م"  وذم  ". هب٤م وشمرُمل ؾم٤ٌمسمتٞمؽ سملم شم٠مظمذه٤م ٟمقا

 ُمٕم٤مذ سمـ اًمرمحـ قمٌد ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ واطمد همػم قمـ إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م هذه ضم٤مءت وىمد: ىمٚم٧م

 ًمٜمًٛمع يمٜم٤م أن طمتك أؾمامقمٜم٤م ومٗمتح٧م: ىم٤مل سمٛمٜمك وٟمحـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ظمٓمٌٜم٤م: ىم٤مل اًمتٛمٞمٛمل

 أصٌٕمٞمف وووع اخلذف سمحَم: وم٘م٤مل اجلامر سمٚمغ طمتك ُمٜم٤مؾمٙمٜم٤م يٕمٚمٛمٜم٤م ومٓمٗمؼ: ىم٤مل. ُمٜم٤مزًمٜم٤م ذم وٟمحـ ي٘مقل ُم٤م

 احلدي٨م.. إظمرى قمغم أطمدمه٤م اًم٤ًٌمسمتلم

"  ذم قمٛمرو سمـ طمرُمٚم٦م قمـ اًم٤ٌمب وذم. صحٞمح سمًٜمد ًمف واًمًٞم٤مق واًمٌٞمٝم٘مل وأمحد واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

"  ؾمٕمد اسمـ ـمٌ٘م٤مت"  ذم قم٤ٌمس واسمـش 2/  784/  7" » اعمٚمخص وومقائدش " 7/  721/  5" » اعمح٤مُمكم أُم٤مزم

 ش.77/  4» ًمف رواي٦م ذم ُمًٚمؿ قمٜمد وهقش 729/  2" » اًمٓمٌ٘م٤مت"  ذم

 اعمراد أم سمف يرُمك أن يٜمٌٖمل اًمذي اخلذف حلَم اًمٌٞم٤من وزي٤مدة اإليْم٤مح هق اًمٙمٞمٗمٞم٦م هبذه اعمراد هؾ وًمٙمـ

م اًمتٕمٚمٞمؿ  أن طمتك إفمٝمر هق إول ًمٙمـ حمتٛمؾ إُمريـ ُمـ يمؾ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت؟ ُمـ همػمه٤م دون هب٤م وآًمتزا

د سم٠من وضمزم ورده اًمث٤مين آطمتامل"  اًمٗمتح"  ذم ذيمر وم٘مد اهلامم اسمـ أُم٤م همػمه يذيمر مل اًمٜمقوي  وقمٚمٞمف إول اعمرا

 رُمل ًمف شمٞمن ومٙمٞمػ اًمتزاُمٝم٤م يٜمٌٖمل ًمٚمرُمل يمٞمٗمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم ومٚمٞمس

 :شمٜمٌٞمٝم٤مت وهٜم٤م

 أن هلؿ يرظمص اًمذيـ واًمٜم٤ًمء اًمْمٕمٗم٦م ُمـ وًمق اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٜمحر يقم اًمرُمل جيقز ٓ أنف: إول

 = اسمـ حلدي٨م يرُمقن صمؿ اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك آٟمتٔم٤مر ُمـ هلؿ سمد ومال اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م ُمـ يرحتٚمقا 
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 شمٓمٚمع طمتك اًمٕم٘م٦ٌم مجرة يرُمقا  ٓ أن وأُمرهؿ أهٚمف ىمدم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس

"  اًمٗمتح"  ذم احل٤مومظ وطمًٜمف طم٤ٌمن واسمـ اًمؽمُمذي وصححف ـمرىمف سمٛمجٛمقع صحٞمح طمدي٨م وهق"  اًمِمٛمس

 اًمّمٌح صٚم٧م صمؿ اجلٛمرة رُم٧م سمٙمر أب سمٜم٧م أؾمامء أن اًمٌخ٤مري ذم سمام يٕم٤مرض أن يّمٚمح وٓش 422/  3»

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ُمٜمف سم٢مذن ذًمؽ ومٕمٚم٧م أهن٤م سحي٤م ًمٞمس ٕنف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ووم٤مة سمٕمد

 اجل٤مئز ومٛمـ ًمٚمٔمٕمـ سمذًمؽ أذن وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل سم٠من سطم٧م وم٘مد اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد ارحت٤مهل٤م سمخالف

 اسمـ طمٗمٔمف اًمذي وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم هنٞمف يٌٚمٖمٝم٤م ومل سمٚمٞمؾ سم٤مًمرُمل أجْم٤م اإلذن اإلذن هذا ُمـ ومٝمٛم٧م أهن٤م

 .قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس

 اعمِم٘م٦م جيد ُمـ هب٤م يتٛمتع أن ومٞمًتٓمٞمع اًمٚمٞمؾ إمم وًمق اًمزوال سمٕمد اًمٞمقم هذا ذم سم٤مًمرُمل رظمّم٦م هٜم٤مك أن: اًمث٤مين

 اًمٜمحر يقم ي٠ًمل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل أجْم٤م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م واًمدًمٞمؾ وحك اًمرُمل ذم

 ُم٤م سمٕمد رُمٞم٧م: ىم٤مل طمرج وٓ اذسمح: ىم٤مل أذسمح؟ أن ىمٌؾ طمٚم٘م٧م: وم٘م٤مل رضمؾ وم٠ًمخف طمرج ٓ: ومٞم٘مقل سمٛمٜمك

"  ذم ىم٤مل طمزم اسمـ ىمٌٚمف وُمـ اًمِمقيم٤مين ذه٥م هذا وإمم. وهمػمه. اًمٌخ٤مري رواه. طمرج ٓ: وم٘م٤مل. أُمًٞم٧م

 ": اعمحغم

 وإن ذًمؽ سمٕمد رُمٞمٝم٤م وأب٤مح اًمٜمحر يقم ُمـ اًمِمٛمس شمٓمٚمع مل ُم٤م رُمٞمٝم٤م قمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل هنك إٟمام

 .ُمٕم٤م واًمٕمٌم اًمٚمٞمؾ قمغم ي٘مع وهذا أُمًك

 قمـ اعمت٘مدم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل هنل ارشمٙم٤مب ذم اًمقىمقع ُمـ شمٜمجٞمؽ وم٢مهن٤م اًمرظمّم٦م هذه وم٤مطمٗمظ

 .اًميورة يزقمؿ احلج٤مج ن يمثػم خي٤مًمٗمف اًمذي اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ اًمرُمل

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م حيٚمؼ مل وًمق اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمف طمؾ اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك إذا اعمحرم أن: اًمث٤مًم٨م

 أطمرم طملم واإلطمرام ًمٚمحؾ اًمقداع حلج٦م سمذريرة سمٞمدي وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ـمٞم٧ٌم: " قمٜمٝم٤م

 اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح سمًٜمد أمحد رواه".  سم٤مًمٌٞم٧م يٓمقف أن ىمٌؾ اًمٜمحر يقم اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك وطملم

"  ذم ىمداُم٦م اسمـ ىم٤مل. أمحد قمـ رواي٦م وهق يقؾمػ وأبق صمقر وأبق وُم٤مًمؽ قمٓم٤مء ىم٤مل وهبذا. قمٜمدمه٤م وأصٚمف

 ذًمؽ ًمف حيؾ: ىم٤مل سمؾ طمزم اسمـ ذه٥م وإًمٞمف"  شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمّمحٞمح وهقش: " 439/  3" » اعمٖمٜمل

 .يرم مل وًمق اًمرُمل وىم٧م دظمقل سمٛمجرد

 هلذا خم٤مًمٗمتف ُمع ومٝمق اعمٜم٤مؾمؽ يمت٤مب ُمـ واطمد وهمػم اعمذاه٥م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام اًمرُمل ُمع احلٚمؼ اؿمؽماط وأُم٤م

: رواي٦م ذم زاد - وطمٚم٘متؿ رُمٞمتؿ إذا"  طمدي٨م أُم٤م ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م يّمٚمح طمدي٨م ومٞمف ومٚمٞمس اًمّمحٞمح احلدي٨م

 إطم٤مدي٨م"  ذم سمٞمٜمتف يمام اعمتـ ُمْمٓمرب اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ومٝمق"  اًمٜم٤ًمء إٓ ر يمؾ ًمٙمؿ طمؾ وم٘مد وذسمحتؿ

 ش.إًمػ سمٕمد ُم٤م رىمؿ" » اًمْمٕمٞمٗم٦م

 اهلل صغم اًمٜمٌل ٕن وذًمؽ اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل يمام ؿم٤مء طمٞم٨م ُمـ احلَم يٚمت٘مط أن ًمف جيقز أنف: اًمراسمع

: ىم٤ملش قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ: رواي٦م وذم» قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ومٞمف ضم٤مء ُم٤م وهم٤مي٦م ُمٙم٤مٟم٤م ًمذًمؽ حيدد مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 وهقش مجع همداة: أظمرى وذم اًمٜمحر همداة: رواي٦م وذم» اًمٕم٘م٦ٌم همداة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل زم ىم٤مل

 ُمثؾ: ىم٤مل يده ذم ووٕمتٝمـ ومٚمام اخلذف طمَم ُمـ ٟمحقا  طمّمٞم٤مت ًمف ومٚم٘مٓم٧م زم اًم٘مط ه٤مت: راطمٚمتف قمغم

 اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف. اًمديـ ذم سم٤مًمٖمٚمق ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ هٚمؽ وم٢مٟمام اًمديـ ذم واًمٖمٚمق وإي٤ميمؿ ُمرات صمالث ه١مٓء

 7» وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل صحٞمحف ذم طم٤ٌمن واسمـ ًمف واًمًٞم٤مقش 473 رىمؿ" » اعمٜمت٘مك"  ذم اجل٤مرود واسمـ ُم٤مضمف واسمـ

 مجرة قمٜمد يم٤من آًمت٘م٤مط سم٠من ينمع ومٝمق اعمٙم٤من قمغم ومٞمف ٟمص ٓ يمقٟمف ُمع ومٝمذا صحٞمح سمًٜمدش 347 ،275/ 

 اعمٖمٜمل"  ذم وم٘م٤مل اعمٕمٜمك هذا ٓطمظ ىمداُم٦م اسمـ ويم٠من اًمرواة أيمثر وقمٚمٞمٝم٤م إومم ويمذا اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م قمغم اًمٕم٘م٦ٌم

 = ". سمٛمٜمك ذًمؽ ويم٤منش " 425/  3" »
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 ًمت٠مظمذوا: ي٘مقل[ ن: وهق] راطمٚمتف قمغم وهق] اًمقادي سمٓمـ ُمـ رُمك[ هؼ د: ف]- 85

 .(2) [ؾمع طمؿ هؼ ن د م: هذه طمجتل سمٕمد أطم٩م ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين (7)ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ

 زاًم٧م إذا (3)[طمؿ: اًمتنميؼ أج٤مم ؾم٤مئر ذم] اًمٜمحر يقم سمٕمد ورُمك: ىم٤مل]- 86

 .[طمؿ هؼ طم٤م ضم٤م ـمح٤م ُم٩م ُمل ت ن د م: اًمِمٛمس

                                                           

 ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع اًمًٜم٦م ظمالف إًمٞمٝم٤م وصقهلؿ وطملم اعمزدًمٗم٦م ذم احلّمٞم٤مت اًمت٘م٤مط ُمـ احلج٤مج ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ومام

 .يقم ًمٙمؾ احلّمٞم٤مت حلٛمؾ اًمتٙمٚمػ

 اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وسمف اعمٜمع قمغم دًمٞمؾ أي يرد مل إذ هب٤م رُمل ىمد سمحّمٞم٤مت اجلٛمرات رُمل ُمـ ُم٤مٟمع ٓ أنف واقمٚمؿ

 .شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ ظمالوم٤م قمٚمٞمٝمام اهلل رمح٦م طمزم واسمـ

 اخلذف طمَم ُمـ أبٙمر سمحَم اًمرُمل اًمديـ ذم اًمٖمٚمق ُمـ أن قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ طمدي٨م ذم صمؿ

 اهلل أصٚمح سم٤مًمٜمٕم٤مل؟ اجلٛمرات رُمٞمٝمؿ ُمـ اجلٝم٤مًم٦م سمٕمض يٗمٕمٚمف ومام ي٘م٤مل ومامذا اًمٌٜمدق ودون احلٛمص ومقق وهق

 .وإظمرى اًمدٟمٞم٤م ذم احل٘م٦م اًمًٕم٤مدة أرادوا إن هب٤م ًمٚمٕمٛمؾ وووم٘مٝمؿ اًمٙمريؿ ٟمٌٞمٝمؿ سمًٜم٦م وقمرومٝمؿ اعمًٚمٛملم ؿم٠من

 ذم هب٤م أتٞم٧م اًمتل إُمقر هذه: وشم٘مديره ُمًٚمؿ همػم رواي٦م ذم وىمع يمام ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ ظمذوا أي إُمر ٓم اًمالم هذه (7)

 واىمٌٚمقه٤م قمٜمل ومخذوه٤م ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ وهل وصٗمتف احل٩م أُمقر هل واهلٞمئ٤مت وإومٕم٤مل إىمقال ُمـ طمجتل

 صغم ىمقًمف ٟمحق وهق احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ذم قمٔمٞمؿ أصؾ احلدي٨م وهذا اًمٜم٤مس وقمٚمٛمقه٤م هب٤م واقمٛمٚمقا  واطمٗمٔمقه٤م

 .ٟمقوي".  صكمأ رأجتٛمقين يمام صٚمقا : " اًمّمالة ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 واٟمتٝم٤مز قمٜمف سم٤مٕظمذ آقمتٜم٤مء قمغم وطمثٝمؿ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ووم٤مشمف سم٘مرب وإقمالهنؿ شمقديٕمٝمؿ إمم إؿم٤مرة ومٞمف (2)

 .ُمٜمف. اًمقداع طمج٦م ؾمٛمٞم٧م وهبذا اًمديـ أُمقر وشمٕمٚمؿ ُمالزُمتف ذم اًمٗمرص٦م

 إٓ اًمثالصم٦م إج٤مم هذه ذم اًمرُمل جيقز ٓ أنف اًمٕمٚمامء مج٤مهػم وُمذه٥م اًمٜمحر يقم سمٕمد اًمتل اًمثالصم٦م إج٤مم وهل (3)

 يٌدأ أن وهق اًمؽمشمٞم٥م ومٞمف يِمؽمط اًمتنميؼ أج٤مم مج٤مر رُمل أن واقمٚمؿ: " اًمٜمقوي ىم٤مل احلدي٨م هلذا اًمزوال سمٕمد

 إول رُمل قم٘م٥م ي٘مػ أن ويًتح٥م اًمٕم٘م٦ٌم مجرة صمؿ اًمقؾمٓمك صمؿ اخلٞمػ ُمًجد شمكم اًمتل إومم سم٤مجلٛمرة

 صم٧ٌم اًمث٤مًمث٦م قمٜمد ي٘مػ وٓ اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمد يمذًمؽ وي٘مػ اهلل ويذيمر يدقمق ـمقيال زُم٤مٟم٤م اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ قمٜمده٤م

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ رواي٦م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ذًمؽ ُمٕمٜمك

 .أقمٚمؿ واهلل اًمثالصم٦م إج٤مم ُمـ يقم يمؾ ذم هذا ويًتح٥م



 46    قمٚمٞمف وؾمٚمؿطمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ىم٦م وًم٘مٞمف]- 87  هذه أخٜم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل اًمٕم٘م٦ٌم مجرة يرُمل وهق ذا

 (7)[طمؿ هؼ م خ: ٕبد سمؾ ٓ: ىم٤مل ظم٤مص٦م؟

 واحلٓؼ الٕحر

 .سمٞمده[ ُم٩م: سمدٟم٦م] وؾمتلم صمالصم٤م ومٜمحر اعمٜمحر إمم اٟمٍمف صمؿ - 88

 .هديف ذم وأذيمف[ هؼ ضم٤م د: سم٘مل ُم٤م: ي٘مقل] همؼم ُم٤م ومٜمحر قمٚمٞم٤م أقمٓمك صمؿ - 89

 حلٛمٝم٤م ُمـ وم٠ميمال ومٓمٌخ٧م ىمدر ذم ومجٕمٚم٧م (2)سمٌْمٕم٦م سمدٟم٦م يمؾ ُمـ أُمر صمؿ - 91

 .ُمرىمٝم٤م ُمـ وذسم٤م

٤مئف قمـ ط اهلل رؾمقل ٟمحر: ىم٤مل رواي٦م وذم» - 97  ش.م: سم٘مرة ًٟم

 ؾمٌٕم٦م قمـش طمؿ: اًمٌٕمػم ٟمحر: أظمرى وذم» اًمٌٕمػم ومٜمحرٟم٤م: ىم٤مل أظمرى وذم» - 92

 ؾمٌٕم٦م اجلزور ذم وم٤مؿمؽميمٜم٤م: ىم٤مل قمٜمف ظم٤مُم٦ًم رواي٦م وذمش »طمؿ ٟمخ م: ؾمٌٕم٦م قمـ واًمٌ٘مرة

 ش.ٟمخ: اًمٌدن ُمـ إٓ هل ُم٤م: وم٘م٤مل أجِمؽمك؟ اًمٌ٘مرة أرأج٧م: رضمؾ ًمف وم٘م٤مل

 ًمٜم٤م وم٠مرظمص ُمٜمل صمالث إٓ اًمٌدن ُمـ ٟم٠ميمؾ ٓ يمٜم٤م: ضم٤مسمر ىم٤مل: رواي٦م وذمش  - 93

 طمتك[ ]طمؿ خ: وشمزودٟم٤م وم٠ميمٚمٜم٤م: ىم٤مل] ش.طمؿ »وشمزودوا يمٚمقا »: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل

 .(7)[ اعمديٜم٦م هب٤م سمٚمٖمٜم٤م

                                                           

ىم٦م أنش 33» وم٘مرة اعمت٘مدُم٦م إظمرى اًمرواي٦م وذم ضم٤مسمر قمـ قمٓم٤مء ـمريؼ ُمـ وهل اًمرواي٦م هذه ذم يمذا (7)  ىم٤مل ها

 ويم٠منف ُمرشملم ؾم٠مل أنف وم٤مًمٔم٤مهر اًمًٕمل ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ومراهمف سمٕمد اعمروة أؾمٗمؾ ذم وهق ذًمؽ

 ش.481: 3» اًم٤ٌمري ومتح واٟمٔمر".  أقمٚمؿ واهلل واًمتث٧ٌم ًمالؾمتٞمث٤مق

 اًمتٓمقع هدي ُمـ إيمؾ اؾمتح٤ٌمب وومٞمف اًمٚمحؿ ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م وهل همػم ٓ اًم٤ٌمء سمٗمتح اًمٌْمٕم٦م: " اًمٜمقوي ىم٤مل (2)

 واًم٘م٤مرن قمٜمٝمـ اهلل ريض قمغم ويمذًمؽ ىم٤مرٟم٤م يم٤من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن قمٚمؿ ىمد: ىمٚم٧م"  وأوحٞمتف

 واحلدي٨م واضم٥م هق ُم٤م ومٞمف سمؾ شمٓمقع هدي يمٚمف ًمٞمس وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ومٝمديف ومٕمٚمٞمف اهلدي قمٚمٞمف جي٥م

 طمًـ صديؼ ىم٤مل سمؾ فم٤مهر همػم اًمتٓمقع هبدي آؾمتح٤ٌمب ومتخّمٞمص سمْمٕم٦م سمدٟم٦م يمؾ ُمـ أظمذ أنف ذم سيح

 اًمتٓمقع هدي سملم ومرق ٓ أنف واًمٔم٤مهر: " اًمٜمقوي يمالم ٟم٘مؾ أن سمٕمدش 274: 7" » اًمٜمدي٦م اًمروو٦م"  ذم ظم٤من

 ". ُمٜمٝم٤م ومٙمٚمقا : " شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف وهمػمه



 47 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 الٕحر يقم أطمر أو اظمٕاؽمؽ وـ ؾمٗئا قدم عٔـ احلرج رفع

 .(2) [طمؿ: ومحٚمؼ] ط اهلل رؾمقل ٟمحر: رواي٦م وذم» - 94

 ؿمٞمئ قمـ[ ُم٩م: يقُمئذ] ؾمئؾ ومام ًمٚمٜم٤مس،[ ُم٩م: اًمٜمحر يقم سمٛمٜمك] وضمٚمس - 95

 .(3)ش طمرج ٓ طمرج ٓ: »ىم٤مل إٓ[ ُم٩م: رء ىمٌؾ ىمدم]
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 .طمرج ٓ: ىم٤مل أرُمل؟ أن ىمٌؾ طمٚم٘م٧م: وم٘م٤مل آظمر ضم٤مء صمؿ - 96

 [.طم٥م ُمل: طمرج ٓ: ىم٤مل أرُمل؟ أن ىمٌؾ ـمٗم٧م: وم٘م٤مل آظمر ضم٤مءه صمؿ]- 97

 [.ـمح: طمرج وٓ ذسمح: ىم٤مل أذسمح أن ىمٌؾ ـمٗم٧م: آظمر ىم٤مل]- 98

 ٓ[ طمؿ ـمل: و ارم: ]ىم٤مل أرُمل؟ أن ىمٌؾ ٟمحرت إين: وم٘م٤مل آظمر ضم٤مءه صمؿ]- 99

 .[طمؿ ـمل طم٥م ـمح ُم٩م ُمل: طمرج
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 .(7) [هؼ طم٤م ـمش ُم٩م طمؿ د: وُمٜمحر ـمريؼ ُمٙم٦م ومج٤مج ويمؾ]- 717

                                                           

 اهلل صغم رُمٞمف قم٘م٥م وذًمؽ سم٤معمًؽ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ـمٞمٌتف ىمد قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ويم٤مٟم٧م (7)

 .شم٘مدم يمام اًمٜمحر يقم اًمٕم٘م٦ٌم جلٛمرة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 عمذه٥م ظمالوم٤م اعمحٚمقق سمٞمٛملم احل٤مًمؼ يٌدأ أن اًمًٜم٦م وُمـ اًمرُمل سمٕمد اًمٜمحر وأن اًمٜمحر سمٕمد احلٚمؼ اًمًٜم٦م أن ومٞمف (2)

: ًمٚمح٤مًمؼ ىم٤مل صمؿ وٟمحر سمٛمٜمك ُمٜمزًمف أتك وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أن ُم٤مًمؽ سمـ أنس حلدي٨م احلٜمٗمٞم٦م

 اسمـ اعمح٘مؼ هٜم٤م أنّمػ وىمد. ُمًٚمؿ رواه. اًمٜم٤مس يٕمٓمٞمف ضمٕمؾ صمؿ إجن صمؿ إجٛمـ ضم٤مٟمٌف إمم وأؿم٤مر ظمذ

 :احلدي٨م هذا قم٘م٥م"  اًمٗمتح"  ذم وم٘م٤مل اهلامم

 .اًمّمقاب وهذا اعمذه٥م ذم ذيمر ُم٤م ظمالف وهق ورأؾمف اعمحٚمقق سمٞمٛملم اًمٌداءة احلٚمؼ ذم اًمًٜم٦م أن يٗمٞمد وهذا

 .واًمت٠مظمػم اًمت٘مديؿ ذم قمٚمٞمؽ طمرج وٓ ومٕمٚمتف ُم٤م أضمزأك وىمد قمٚمٞمؽ سم٘مل ُم٤م اومٕمؾ: ُمٕمٜم٤مه (3)

 شمرشمٞمٌٝم٤م واًمًٜم٦م اإلوم٤مو٦م ـمقاف صمؿ احلٚمؼ صمؿ اًمذسمح صمؿ اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل: أرسمٕم٦م اًمٜمحر يقم أومٕم٤مل أن واقمٚمؿ

 ذم مم٤م وهمػمه احلدي٨م هلذا قمٚمٞمف ومدي٦م وٓ ضم٤مز سمٕمض قمغم سمٕمْمٝم٤م وىمدم ظم٤مًمػ ومٚمق إقمغم ذم ؾمٌؼ يمام هٙمذا

 :اًمٜمقوي ىم٤مل ُمٕمٜم٤مه

 .ُمذهٌٜم٤م وهق اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤مل وهبذا



 48   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .[هؼ د ُم٩م م: رطم٤مًمٙمؿ ُمـ وم٤مٟمحروا]- 712

 الٕحر طمٌبة

 أقمٔمؿ يقم أي: وم٘م٤مل اًمٜمحر يقم ط ظمٓمٌٜم٤م: قمٜمـ اهلل ريض ضم٤مسمر وىم٤مل]- 713

 سمٚمد أي: ىم٤مل ؿمٝمرٟم٤م: ىم٤مًمقا  طمرُم٦م؟ أقمٔمؿ ؿمٝمر وم٠مي: ىم٤مل هذا يقُمٜم٤م: وم٘م٤مًمقا  طمرُم٦م؟

 يمحرُم٦م طمرام قمٚمٞمٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ دُم٤مءيمؿ وم٢من: ىم٤مل. هذا سمٚمدٟم٤م: ىم٤مًمقا  طمرُم٦م؟ أقمٔمؿ

: اؿمٝمد مهللا: ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  سمٚمٖم٧م؟ هؾ هذا ؿمٝمريمؿ ذم هذا سمٚمديمؿ ذم هذا يقُمٙمؿ

 [.طمؿ

                                                           

ز ومٞمف (7)  صحٞمح سمًٜمدش 239/  5» ؾمٜمٜمف ذم اًمٌٞمٝم٘مل روى وىمد ُمٜمك ذم ٟمحره٤م جيقز يمام ُمٙم٦م ذم اهلداي٤م ٟمحر ضمقا

 ُمٙم٦م ُمـ وُمٜمك: رواي٦م وذم يمذا ُمٜمك ُمـ وُمٙم٦م اًمدُم٤مء قمـ ٟمزه٧م ويمٚمـ سمٛمٙم٦م اًمٜمحر إٟمام: " ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 يٜمحر يٙمـ مل قمٛمر اسمـ وأن سمٛمٙم٦م يٜمحر يم٤من قم٤ٌمس اسمـ أن قمٓم٤مء قمـ إومم اًمرواي٦م ذم زاد. اًمّمقاب وًمٕمٚمٝم٤م

 .سمٛمٜمك يٜمحر يم٤من سمٛمٙم٦م

 ذم وـمٛمره٤م ُمٜمك ذم اًمذسم٤مئح شمٙمدس ًم٘مؾ ُمٙم٦م ذم ُمٜمٝمؿ يمٌػم ىمًؿ ومذسمح احلٙمؿ هذا احلج٤مج قمرف ومٚمق: ىمٚم٧م

 ُمـ يمٌػم ىمًؿ ُمٜمف يِمٙمق ُم٤م سمٕمض سمذًمؽ وًمزال ذسم٤مئحٝمؿ ُمـ اًمٙمثػمون وٓؾمتٗم٤مد اهلقاء يٗمًد ٓ يمل اًمؽماب

 وم٢مهنؿ اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ قمٚمٞمف طمض وسمام سمف اًمٕمٛمؾ وشمريمٝمؿ سم٤مًمنمع أيمثرهؿ ضمٝمؾ سم٥ًٌم إٓ ذًمؽ وُم٤م احلجٞم٩م

 ومٞمٛمر شم٘مٓمٞمع وٓ ؾمٚمخ سمدون يؽميمقهن٤م اًمذسمح سمٕمد هؿ صمؿ يًتًٛمٜمقهن٤م وٓ اهلداي٤م ُمـ سم٤مهلزيؾ يْمحقن ُمثال

 سمٓمٌٞمٕم٦م اًمِمٙمقى ًمزاًم٧م ي٠ميت ُم٤م ومٕمٚمقا  ًمق أهنؿ رأجل وذم ُمٜمٝم٤م آؾمتٗم٤مدة قمغم حيٛمٚمف ُم٤م ومٞمٝم٤م جيد ومال هب٤م اًمٗم٘مػم

 .احل٤مل

 .ُمٙم٦م ذم ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػمون يذسمح أن: أوٓ

 .أجْم٤م اًمتنميؼ أج٤مم ذم يذسمحقن سمؾ وم٘مط اًمٜمحر يقم ذم اًمذسمح قمغم يتزامحقا  ٓ أن: صم٤مٟمٞم٤م

 .وشم٘مٓمٞمٕمٝم٤م وؾمٚمخٝم٤م اًمذسم٤مئح اؾمتًامن: صم٤مًمث٤م

 اًمٗم٘مرة ذم شم٘مدم ُم٤م قمغم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ومٕمؾ يمام أُمٙمـ إذا حلقُمٝم٤م ُمـ واًمتزود ُمٜمٝم٤م إيمؾ: راسمٕم٤م

 أوهل٤م سمف صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمح وٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد هدى اهلدى وظمػمش. 93 ،91»

 ُمـ اعمِمٙمٚم٦م قمغم ًم٘ميض سمٕمْمٝم٤م اعم١ًموًمقن اَّتذ ًمق: اًمٕمٍم هذا ذم شمٞمنت أظمرى وؾم٤مئؾ هٜم٤مك أن قمغم

دات ومٞمٝم٤م يمٌػمة ظم٤مص٦م ؾمٞم٤مرات إرسمٕم٦م اًمٕمٞمد أج٤مم ذم هتٞم٠م أن أؾمٝمٚمٝم٤م ومٛمـ أصٚمٝم٤م  ذم ويٙمقن اًمٚمحقم حلٗمظ سمرا

 صمؿ وشم٘مٓمٞمٕمٝم٤م ًمًٚمخٝم٤م آظمرون أصح٤مهب٤م قمٜمٝم٤م رهم٥م اًمتل واًمْمح٤مي٤م اهلداي٤م جلٛمع خمتّمقن ُمقفمٗمقن ُمٜمك

 وشمقزع اعمٙمرُم٦م عمٙم٦م اعمج٤مورة اًم٘مرى قمغم وشمٓمقف إرسمٕم٦م إج٤مم ُمـ يقم يمؾ اًمًٞم٤مرات شمٚمؽ ذم شمِمحـ

ء قمغم اًمٚمحقم ُمـ يقم يمؾ ُمـ ُمِمحقهن٤م  ُمـ ومٝمؾ اعمِمٙمٚم٦م قمغم ىمْمٞمٜم٤م ىمد شمٙمقن وسمذًمؽ واعم٤ًميملم اًمٗم٘مرا

 .ُمًتجٞم٥م؟



 49 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 اليدر لٌقاف اإلفاضة

 .(7)ومٓم٤مومقا ] اًمٌٞم٧م إمم وم٠موم٤مض ط اهلل رؾمقل ريم٥م صمؿ - 714

 (2) [ؾمع طمؿ هؼ ـمح د: واعمروة اًمّمٗم٤م سملم يٓمقومقا  ومل - 715

                                                           

 .قمٛمر واسمـ قم٤مئِم٦م قمـ اًمّمحٞمحلم ذم يمام ُمٜمٝمؿ طمرم رء يمؾ ُمٜمٝمؿ طمؾ صمؿ (7)

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ ومٓم٤مف: " ىم٤مًم٧م طمٞم٨م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ذًمؽ وومّمٚم٧م. قمٜمٝمـ اهلل ريض ضم٤مسمر أـمٚمؼ يمذا (2)

وم٤م ـم٤مومقا  صمؿ طمٚمقا  صمؿ واعمروة اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م سم٤مًمٕمٛمرة أهٚمقا   اًمذيـ وأُم٤م ُمٜمك ُمـ رضمحقا  أن سمٕمد آظمر ـمقا

وم٤م ـم٤مومقا  وم٢مٟمام واًمٕمٛمرة احل٩م مجٕمقا   أن وم٠مُم٤م":  اعمٕم٤مد زاد"  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل. اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف"  واطمدا ـمقا

د: ي٘م٤مل أو اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم ٟمٗمك وضم٤مسمر أثٌت٧م قم٤مئِم٦م ي٘م٤مل  قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ُمع ىمرن ُمـ ضم٤مسمر ُمرا

د وًمٞمس واطمدا ؾمٕمٞم٤م ؾمٕمقا  إٟمام وم٢مهنؿ اًمٞم٤ًمر وذري وقمكم وـمٚمح٦م وقمٛمر سمٙمر يم٠مب اهلدي وؾم٤مق وؾمٚمؿ  سمف اعمرا

 وهذه هِم٤مم ىمقل ُمـ ُمدرج احلدي٨م ذم.. اًمخ ومٓم٤مف: ىمقهل٤م سم٠من قم٤مئِم٦م طمدي٨م يٕمٚمؾ أو اًمّمح٤مسم٦م قمٛمقم

 .اعمٕم٤مد زاد ذم يمذا. أقمٚمؿ واهلل. طمديثٝم٤م ذم ًمٚمٜم٤مس ـمرق صمالث

 .هِم٤مم ُمثؾ يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ دمقز ٓ طمج٦م سمدون اًمث٘م٦م َّتٓمئ٦م ٕن وٕمٞمػ ُمٜمٝم٤م إظمػم واًمٓمريؼ: ىمٚم٧م

 اًمزسمػم سمـ قمروة قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م ُمـ ٕنف هِم٤مم احلدي٨م ـمريؼ ذم ًمٞمس: وم٘مٚم٧م اؾمتدريم٧م صمؿ

 .واإلدراج؟ اخلٓم٠م ومٛمـ اًمّمح٦م ذم هم٤مي٦م إؾمٜم٤مد ومٝمذا. قمٜمٝم٤م

 اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م ُمـ 2 ج 385 ص" » احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ"  ذم ىم٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وضمدت صمؿ

 ش:اًمٙمؼمى

 قم٤مئِم٦م ىمقل ُمـ ٓ اًمزهري ىمقل ُمـ أهن٤م ىمٌؾ اًمزي٤مدة هذه ًمٙمـ ُمرشملم ـم٤مومقا  أهنؿ قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم روى وىمد

 .؟" ىمٞمؾ"  سمٛمجرد خيٓم٠م ومٙمٞمػ احلٗمظ ذم ضمٌؾ واًمزهري

 :وم٠مىمقل اًمٓمٌ٘م٦م هذه ذم أن وأزيد

 :ومٞم٘مقل قم٤مئِم٦م طمدي٨م سمف ومػمد شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ذًمؽ قمغم يٕمتٛمد أن اًمٕمجٞم٥م ومٛمـ

وم٤من يًتح٥م أنف قمغم سمٕمْمٝمؿ - اًمزي٤مدة يٕمٜمل - هب٤م اطمت٩م وىمد  ذم ُم٤م وإفمٝمر وٕمٞمػ وهذا سم٤مًمٌٞم٧م ـمقا

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: ىمقًمف وي١ميده ضم٤مسمر طمدي٨م

 :ؿمٞمئ٤من ذًمؽ ي١ميمد ومم٤م قمرف يمام طمٙم٤ميتف ي٤ًموي ٓ سمف أقمؾ وُم٤م ومٞمف ؿمؽ ٓ صحٞمح قم٤مئِم٦م طمدي٨م: ىمٚم٧م

 أبٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمرمحـ قمٌد قمـش 471: 7 ج 223: رىمؿ" » اعمقـم٠م"  ذم قمٜمٝم٤م أظمرى ـمري٘م٤م ًمف أن: إول

 .صمٌقشم٤م يم٤مجلٌؾ أجْم٤م صحٞمح ؾمٜمد وهذا سمف،

 :وم٘م٤مل احل٩م ُمتٕم٦م قمـ ؾمئؾ أنف قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ صحٞمح٤م سحي٤م ؿم٤مهدا ًمف أن وأظمر

 رؾمقل ىم٤مل ُمٙم٦م ىمدُمٜم٤م ومٚمام اًمقداع طمج٦م ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وأزواج وإنّم٤مر اعمٝم٤مضمرون أهؾ

 :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

 اًمثٞم٤مب وًمًٌٜم٤م اًمٜم٤ًمء وأتٞمٜم٤م واعمروة وسم٤مًمّمٗم٤م سم٤مًمٌٞم٧م ـمٗمٜم٤م".  اهلدي ىمٚمد ُمـ إٓ قمٛمرة سم٤محل٩م إهالًمٙمؿ اضمٕمٚمقا 

 ومرهمٜم٤م وم٢مذا سم٤محل٩م هنؾ أن اًمؽموي٦م قمِمٞم٦م أُمرٟم٤م صمؿ حمٚمف اهلدي يٌٚمغ طمتك ًمف حيؾ ٓ وم٢مٟمف اهلدي ىمٚمد ُمـ: " وىم٤مل

 .احلدي٨م... " اهلدي وقمٚمٞمٜم٤م طمجٜم٤م شمؿ وم٘مد واعمروة وسم٤مًمّمٗم٤م سم٤مًمٌٞم٧م ومٓمٗمٜم٤م ضمئٜم٤م اعمٜم٤مؾمؽ ُمـ

 وُمـ ُمًتخرضمف ذم اإلؾمامقمٞمكم ويمذا ُمقصقٓ صحٞمحف ظم٤مرج ُمًٚمؿ ورواه جمزوُم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 = .اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح وإؾمٜم٤مدهش 23/  5» ؾمٜمٜمف ذم اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف



 51   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .(7)اًمٔمٝمر سمٛمٙم٦م ومّمغم - 716

 (2)زُمزم قمغم يً٘مقن[ هؼ ضم٤م ُم٩م ُمل ٟمخ: وهؿ] اعمٓمٚم٥م قمٌد سمٜمل وم٠متك - 717

 ًمٜمزقم٧م ؾم٘م٤ميتٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس يٖمٚمٌٙمؿ أن ومٚمقٓ اعمٓمٚم٥م قمٌد سمٜمل (3)اٟمزقمقا : وم٘م٤مل

 .(4)ُمٕمٙمؿ

 ش.ُمٜمف ومنمب دًمقا  ومٜم٤موًمقه - 718

 عائىة قية متام

 يمٚمٝم٤م اعمٜم٤مؾمؽ ومٜمًٙم٧م طم٤مو٧م قم٤مئِم٦م وإن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض ضم٤مسمر وىم٤مل]- 719

 [.طمؿ خ: سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمػ مل أهن٤م همػم

 ىمد: ىم٤مل صمؿ واعمروة واًمّمٗم٤م (5)سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ـم٤موم٧م ـمٝمرت إذا طمتك: ىم٤مل]- 771

 .[طمؿ هؼ ن د م: مجٞمٕم٤م وقمٛمرشمؽ طمجؽ ُمـ طمٚمٚم٧م

                                                           

 ضم٤مسمر حيٗمظ مل ُم٤م طمٗمٔم٧م أهن٤م وي١ميد قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم اإلدراج دقمقى سمٓمالن ي١ميمد يمٚمف ومٝمذا

 اسمـ طمدي٨م وذم واعمروة اًمّمٗم٤م سملم أظمرى ُمرة اًمٓمقاف ُمـ ًمف سمد ٓ اًمتٛمتع أن قمغم ويدل قمٜمٝمـ اهلل ريض

 يتؿ مل ذًمؽ يٗمٕمؾ مل ُمـ أن وُمٗمٝمقُمف طمجف شمؿ وم٘مد ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أن وهل ضمدا ه٤مُم٦م أظمرى وم٤مئدة قم٤ٌمس

 .آؾمتح٤ٌمب؟ ومٙمٞمػ اًمقضمقب قمغم يدل أن ُمـ أىمؾ ومال ريمـ أنف قمغم يدل مل إن ومٝمذا طمجف

... " اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: " وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم سم٘مقًمف اعمنموقمٞم٦م قمدم ُمـ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اإلؾمالم ؿمٞمخ شم٠مجٞمد وأُم٤م

 ..وؾمٚمؿ وصحٌف وآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ُمـ سمف إُمر صم٧ٌم ُم٤م سمٕمد وٕمٗمف خيٗمك ومال

 ذم واظمتٚمٗمقا "  اًمّمحٞمحلم"  ذم يمام سمٛمٜمك اًمٔمٝمر وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم إٟمف قمٛمر اسمـ وىم٤مل ضم٤مسمر ىم٤مًمف يمذا (7)

 ُمًٚمؿ ذح"  ومراضمع ذًمؽ ُمـ ًمٌمء شمٓمٛمئـ مل اًمٜمٗمس وًمٙمـ اًم٘مقًملم سملم اجلٛمع إمم سمٕمْمٝمؿ وذه٥م اًمؽمضمٞمح

 ". إوـم٤مر وٟمٞمؾ" "  اعمٕم٤مد وزاد. " ًمٚمٜمقوي" 

 قمـ اعمت٘مدم اًمؽمشمٞم٥م قمغم اًمثالث اجلٛمرات يقم يمؾ ذم يرُمل اًمتنميؼ أج٤مم هب٤م ومٛمٙم٨م ُمٜمك إمم رضمع صمؿ: شمتٛم٦م

 .اًمٜمقوي

 .ًمٚمٜم٤مس ويًٌٚمقٟمف وٟمحقه٤م احلٞم٤مض ذم ويّمٌقٟمف سم٤مًمدٓء يٖمرىمقن ُمٕمٜم٤مه (2)

 .سم٤مًمرؿم٤مء واٟمزقمقه٤م سم٤مًمدٓء اؾمت٘مقا  أي (3)

 قمـ ويدومٕمقٟمٙمؿ يٖمٚمٌقٟمٙمؿ سمحٞم٨م قمٚمٞمف ويزدمحقا  احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ذًمؽ اًمٜم٤مس يٕمت٘مد أن ظمقذم ًمقٓ: ُمٕمٜم٤مه (4)

 .ٟمقوي. آؾمت٘م٤مء هذا ومْمٞمٚم٦م ًمٙمثرة ُمٕمٙمؿ ٓؾمت٘مٞم٧م آؾمت٘م٤مء

 ش:481/  3» احل٤مومظ ىم٤مل. واًمّمدر اإلوم٤مو٦م ـمقاف أي (5)

 .اًمٜمحر يقم ُمـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤موم٧م أهن٤م قمغم يمٚمٝم٤م اًمرواي٤مت واشمٗم٘م٧م



 57 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 خ: سمح٩م؟ وأنٓمٚمؼ وقمٛمرة سمح٩م أتٜمٓمٚم٘مقن اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م]- 777

 .[طمؿ: هلؿ ُم٤م ُمثؾ ًمؽ إن: ىم٤مل] (7)[طمؿ

 ن د م: طمجج٧م طمتك سم٤مًمٌٞم٧م أـمػ مل أين ٟمٗمز ذم أضمد إين: وم٘م٤مًم٧م]- 772

 .[طمؿ هؼ ـمح

: قمٚمٞمف شم٤مسمٕمٝم٤م اًمٌمء هقي٧م إذا ؾمٝمال وضمال ط اهلل رؾمقل ويم٤من: ىم٤مل]- 773

 .(2) [هؼ م

 .اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ وم٠مقمٛمره٤م اًمرمحـ قمٌد ي٤م هب٤م وم٤مذه٥م: ىم٤مل- 774

 م: احلّم٦ٌم ًمٞمٚم٦م وذًمؽ[ طمؿ: أىمٌٚم٧م صمؿ[ ]طمؿ خ: احل٩م سمٕمد وم٤مقمتٛمرت]- 775

 .(3) [طمؿ هؼ ط

 قمغم (4)اًمقداع طمج٦م ذم سم٤مًمٌٞم٧م ط اهلل رؾمقل ـم٤مف: ضم٤مسمر وىم٤مل]- 776

: همِمقه اًمٜم٤مس وم٢من وًمٞم٠ًمخقه وًمٞمنمف اًمٜم٤مس يراه ٕن سمٛمحجٜمف احلجر يًتٚمؿ راطمٚمتف

 .[طمؿ د م

                                                           

 .طمديثٝم٤م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف. سم٠مضمر وأرضمع سم٠مضمريـ اًمٜم٤مس أجرضمع: ىم٤مًم٧م: آظمر طمدي٨م وذم (7)

 ُمٕم٤مذة طمًـ وومٞمف. إًمٞمف أضم٤مهب٤م. وهمػمه آقمتامر ـمٚمٌٝم٤م ُمثؾ - اًمديـ ذم ومٞمف ٟم٘مص ٓ ؿمٞمئ٤م هقي٧م إذا: ُمٕمٜم٤مه (2)

 .ٟمقوي. اًمٓم٤مقم٦م سم٤مب ُمـ يم٤من ومٞمام ؾمٞمام ٓش سم٤معمٕمروف وقم٤مذوهـ: »شمٕم٤ممم ىم٤مل إزواج

 ومٜمزًمقا  ُمٜمك ُمـ ٟمٗمروا ٕهنؿ سمذًمؽ وؾمٛمٞم٧م اًمتنميؼ أج٤مم سمٕمد اًمتل وهل اعمٝمٛمٚم٦م اًمّم٤مد وإؾمٙم٤من احل٤مء سمٗمتح (3)

 ذم يمام. وُمٜمك ُمٙم٦م سملم إبٓمح إمم خمرضمف اًمذي اًمِمٕم٥م هق واعمحّم٥م. ٟمقوي. سمف وسم٤مشمقا  اعمحّم٥م ذم

 .اًمٜمٝم٤مي٦م

ومف يذيمر مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل حلج٦م ؾمٞم٤مىمف طمًـ ُمع قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمرا  أن وأقمٚمؿ  اهلل صغم ـمقا

 ذم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ذًمؽ ذيمرت وىمد. قمٜمف اًمرواي٤مت ُمـ قمٚمٞمف ووم٘مٜم٤م ومٞمام ًمٚمقداع وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

: وم٘م٤مل اًمٚمٞمؾ ضمقف ُمـ ُمٜمزًمف ذم وهق وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومجئٜم٤م: " آظمره٤م ذم وم٘م٤مًم٧م هذه ىمّمتٝم٤م

 ظمرج صمؿ اًمّمٌح صالة ىمٌؾ سمف ومٓم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م ومٛمر ومخرج سم٤مًمرطمٞمؾ أصح٤مسمف ذم ومآذن ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م ومرهم٧م؟ هؾ

 وٓ هذا ـمقاومف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم يرُمؾ ومل. داود وأبق ًمف واًمًٞم٤مق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف"  اعمديٜم٦م إمم

 .اًمّمحٞمحلم ذم قمٛمر طمدي٨م أوم٤مده يمام اًمّمدر ـمقاف ذم

 ُم٤مؿمٞم٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم يم٤من اًم٘مدوم ـمقاف أن ؾمٌؼ وىمد اًمٓمقاف هذا شمٕمٞملم شمرى يمام احلدي٨م ذم ًمٞمس (4)

 .أقمٚمؿ واهلل اًمقداع ـمقاف قمغم وإُم٤م اإلوم٤مو٦م ـمقاف قمغم إُم٤م - اجلٛمع ضورة - حمٛمقل ومٝمذا
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ة رومٕم٧م: (7)وىم٤مل]- 777  ي٤م: وم٘م٤مًم٧م قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل إمم هل٤م صٌٞم٤م اُمرأ

 .(2) [هؼ ُم٩م ت: أضمر وًمؽ ٟمٕمؿ: ىم٤مل طم٩م؟ أخٝمذا اهلل رؾمقل

 قمٜمٝمـ اهلل ريض ضم٤مسمر سمرواي٦مش ط اًمٜمٌل طمج٦م» ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م آظمر وهذا

 سمٕمرض اًمٙمت٤مب أظمتؿ أن رأج٧م وىمد ومْمٚمف ُمـ اعمزيد وأؾم٠مخف شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد

 واًمقىمقف ُمٕمرومتٝم٤م طم٤مج يمؾ هيؿ اًمتل ظم٤مص٦م احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ومٞمف ورد ُم٤م ظمالص٦م

ه اإلظمقان سمٕمض اىمؽماح قمغم سمٜم٤مء وذًمؽ ىمرب ُمـ قمٚمٞمٝم٤م  وإمت٤مُم٤م. ظمػما  اهلل ضمزا

 اًمتٕمٚمٞمؼ ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف ُم٣م اًمتل إظمرى اعمٜم٤مؾمؽ ذًمؽ إمم ؾم٠موؿ وم٢مين ًمٚمٗم٤مئدة

 :شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ضم٤مُمٕم٦م ظمالص٦م ًمتٙمقن

 .(3)ورداء إزار ذم اإلطمرام - 7

 .ىمٌٚمف واًمتٓمٞم٥م ًمًٌٝمام - 2

 .اعمٞم٘م٤مت ُمـ اإلطمرام - 3

 .اًمٚمٖمت٤ًمل سمٕمد واحل٤مئض اًمٜمٗم٤ًمء إطمرام - 4

 .(7)وقمٛمرة سمح٩م اإلطمرام - 5

                                                           

 إمم ُمٙم٦م ُمـ رضمققمف ذم وىمع اًم١ًمال سم٠من اًمتٍميح ـمرىمف سمٕمض وذم أجْم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ احلدي٨م هذا ضم٤مء (7)

 .هد أوردشمف وًمذًمؽ اًمروطم٤مء اؾمٛمف ُمقوع ذم اعمديٜم٦م

 ًمٚمِم٤مومٕمل طمج٦م ومٞمف: اًمٜمقوي ىم٤مل. اعمحرم يٗمٕمٚمف ُم٤م وومٕمؾ اعمحرم جيتٜمٌف ُم٤م إي٤مه ودمٜمٌٝم٤م محٚمٝم٤م سم٥ًٌم أي (2)

 طمج٦م قمـ جيزيف ٓ يم٤من وإن قمٚمٞمف يث٤مب صحٞمح ُمٜمٕم٘مد اًمّمٌل طم٩م أن اًمٕمٚمامء ومج٤مهػم وأمحد وُم٤مًمؽ

 طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل. ًم٘مقهل٤م اًمٕمٚمامء يٚمتٗم٧م ومل. جيزيف: وم٘م٤مًم٧م ؿمذت ومرىم٦م إٓ ىم٤مل إمج٤مقم٤م شمٓمققم٤م ي٘مع سمؾ اإلؾمالم

 .ومٞمٗمٕمٚمف ًمٞمٕمت٤مده ًمف متريٜم٤م ومٕمٚمقه وإٟمام: أصح٤مسمف ىم٤مل طمجف يّمح ٓ

 .قمٚمٞمٝمؿ يرد احلدي٨م وهذا: اًمٜمقوي ىم٤مل

ء ورداء إزار ذم حيرم أن واًمًٜم٦م: " احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (3)  سم٤مشمٗم٤مق خمٞمٓملم همػم أو خمٞمٓملم يم٤مٟم٤م ؾمقا

 احل٩م شمقوٞمح"  يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اإلومري٘مل اًمرمحـ قمٌد اًمِمٞمخ اًمٜمٌقي اعمًجد ُمدرس صدي٘مٜم٤م ىم٤مل"  إئٛم٦م

 هذا ذم همٚمط وىمد ـمقٓ أو قمرو٤م ظمٞم٤مـم٦م واإلزار اًمرداء ذم شمٙمقن أن خمٞمٓملم وُمٕمٜمكش: " 44 ص" » واًمٕمٛمرة

 يمقٟمف سمؾ ٓ أم اإلٟم٤ًمن قمْمق صقرة قمغم ؾمقاء ظمٞمط صمقب يمؾ هق اعمٛمٜمقع اعمخٞمط أن ئمٜمقن اًمٕمقام ُمـ يمثػم

د سمؾ سمّمحٞمح ًمٞمس وهذا ُمٓمٚم٘م٤م خمٞمٓم٤م  اإلٟم٤ًمن قمْمق صقرة قمغم يم٤من ُم٤م هق ًمٞمًف قمـ هنك اًمذي سم٤معمخٞمط اعمرا

ويؾ واًمّمدري٦م واجل٦ٌم واًمٗمٜمٞمٚم٦م يم٤مًم٘مٛمٞمص  ًمٚمٛمحرم جيقز ٓ سم٠مقمْم٤مئف حمٞمط اإلٟم٤ًمن صٗم٦م قمغم ُم٤م ويمؾ واًمنا

 ". ضم٤مئز ومٝمذا ومٞمف اًمِمؼ ًمقضمقد ظمٞمط أو ًمْمٞم٘مف أو ًم٘مٍمه اعمقصؾ اًمرداء وأُم٤م سمٜم٩ًم وًمق ًمًٌف
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 .رايم٤ٌم احل٩م - 6

 .واًمّمٌٞم٤من سم٤مًمٜم٤ًمء احل٩م - 7

 .هب٤م اًمّمقت ورف ط اًمٜمٌل سمتٚمٌٞم٦م اًمتٚمٌٞم٦م - 8

ه ممـ احل٩م ومًخ - 9  .اهلدي يًؼ ومل قمٛمرة إًمٞمف ىمرن أو ُمٗمردا ٟمقا

 .أؿمقاط ؾمٌٕم٦م اًم٘مدوم ـمقاف - 71

 .ومٞمٝم٤م آوٓم٤ٌمع - 77

 .ُمٜمف إومم اًمثالصم٦م ذم اًمرُمؾ - 72

 .احلجر قمٜمد اًمتٙمٌػم - 73

 .ؿمقط يمؾ ذم اًمٞمامين اًمريمـ ؾمتالم أو. احلجر شم٘مٌٞمؾ - 74

 .إؿمقاط ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ريمٕمتلم صالة - 75

 ش.هق ىمؾ» وش ي٤م ىمؾ» ب ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة - 76

 .اعم٘م٤مم ظمٚمػ صالهتام - 77

 .اًمرأس قمغم ُمٜمٝم٤م واًمّم٥م زُمزم ُمـ اًمنمب - 78

 .إؾمقد احلجر اؾمتالم إمم اًمٕمقد - 79

 .اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ اًمّمٗم٤م قمغم اًمقىمقف - 21

 .صمالصم٤م وهتٚمٞمٚمف وحتٛمٞمده وشمٙمٌػمه وشمقطمٞمده قمٚمٞمٝم٤م اهلل ذيمر - 27

 .ؾمٌٕم٤م اعمروة وسملم سمٞمٜمٝم٤م اعمٌم - 22

                                                           

 وىم٧م يم٤من إن شمٓمقع وإُم٤م ومرض إُم٤م صالة قم٘م٥م حيرم أن ويًتح٥م": "  اعمٜم٤مؾمؽ"  ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (7)

 هذا َّتّمف صالة ًمإلطمرام ومٚمٞمس وإٓ. قم٘مٌف أطمرم ومرو٤م يّمكم يم٤من إن أظمر وذم اًم٘مقًملم أطمد ذم شمٓمقع

 .أرضمح
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 .ؿمقط يمؾ ذم اًمقادي سمٓمـ ذم سمٞمٜمٝمام اًمًٕمل - 23

 .اعمروة قمغم اًمقىمقف - 24

 .اًمّمٗم٤م قمغم ومٕمؾ يمام قمٚمٞمٝم٤م اًمذيمر - 25

 .اعمروة قمغم اًمًٕمل ظمتؿ - 26

 سم٘مص اهلدي يًؼ مل اًمذي اًم٘مران أو اًمتٛمتع ُمـ اإلطمرام ُمـ اًمتحٚمؾ - 27

 .ذًمؽ وهمػم اًمثٞم٤مب وًمٌس اًمِمٕمر

 .احلٚمؼ ٓ اًمِمٕمر سم٘مص اعمتٛمتع حتٚمؾ - 28

 .اًمؽموي٦م يقم سم٤محل٩م اإلهالل - 29

 .ومٞمٝم٤م واًمٌٞم٤مت ُمٜمك إمم اًمذه٤مب - 31

 .هب٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات وسم٘مٞم٦م اًمٔمٝمر صالة أداء - 37

 .قمروم٤مت إمم قمروم٦م يقم ؿمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ُمٜمٝم٤م اًمتقضمف - 32

 .قمروم٤مت قمٜمد سمٜمٛمرة اًمٜمزول - 33

 .شم٘مديؿ مجع قمٜمده٤م واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اجلٛمع - 34

 .ُمٗمٓمرا  قمروم٦م قمغم اًمقىمقف - 35

 .قمروم٦م ذم اخلٓم٦ٌم - 36

 .قمروم٦م قمغم يدقمق يديف راومٕم٤م اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل - 37

 .قمروم٦م قمغم اًمتٚمٌٞم٦م - 38

 .اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمف اًمٖمروب سمٕمد قمروم٦م ُمـ اإلوم٤مو٦م - 39

 .اعمزدًمٗم٦م ذم شم٠مظمػم مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم اجلٛمع - 41

 .سم٢مىم٤مُمتلم ومٞمف إذان - 47
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 .اًمّمالشملم سملم اًمًٜم٦م شمرك - 42

 .اًمٚمٞمؾ إطمٞم٤مء سمدون هب٤م اًمٌٞم٤مت - 43

 .اًمٗمجر شمٌلم طملم اًمٗمجر صالة - 44

م اعمِمٕمر قمغم اًمقىمقف - 45  ُمٝمٚمال ُمٙمؼما  طم٤مُمدا داقمٞم٤م اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ ُمٜمٝم٤م احلرا

 .ضمدا اإلؾمٗم٤مر طمتك

 .اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ ُمٜمٝم٤م اًمدومع - 46

ع - 47  .حمن سمٓمـ ذم ىمٚمٞمال اإلها

 .قمروم٤مت إمم اًمذه٤مب ـمريؼ همػم أظمرى ـمريؼ ُمـ اجلٛمرة إمم اًمذه٤مب - 48

 .وحك طمّمٞم٤مت سمًٌع اًمقادي سمٓمـ ُمـ اًمٜمحر يقم اًمٙمؼمى اجلٛمرة رُمل - 49

 .اخلذف سمحَم اًمرُمل - 51

 .اًمزوال سمٕمد رُمٞمٝم٤م ضمقاز - 57

 .اًمقادي سمٓمـ ُمـ اًمرُمل - 52

 .طمّم٤مة يمؾ ُمع اًمتٙمٌػم - 53

 .اجلٛمرة رُمل قمٜمد اًمتٚمٌٞم٦م ىمٓمع - 54

 .سم٤مًمرُمل إصٖمر احلؾ اًمتحٚمؾ - 55

 .اًمزوال سمٕمد اًمتنميؼ أج٤مم ذم اًمرُمل - 56

 وؾمٌٕم٦م احل٩م ذم أج٤مم صمالصم٦م ص٤مم جيد مل ومٛمـ ًمٚمٝمدي واعمتٛمتع اًم٘م٤مرن ٟمحر - 57

 .رضمع إذا

 .ؾمٌٕم٦م قمـ اًمٌ٘مرة ويمذًمؽ اًمٌٕمػم ٟمحر - 58

 .وُمٙم٦م ُمٜمك ذم اًمٜمحر - 59
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 .اهلدي ُمـ إيمؾ - 61

 .اًمرُمل سمٕمد اًمتٓمٞم٥م - 67

 .احلٚمؼ – 62

 .اعمحٚمقق سمٞمٛملم اًمٌدء - 63

 .اًمٜمحر يقم اخلٓم٦ٌم - 64

 .رُمؾ سمدون اًمّمدر ًمٓمقاف اإلوم٤مو٦م - 65

 .ًمٚم٘م٤مرن ظمالوم٤م اإلوم٤مو٦م ـمقاف سمٕمد اعمتٛمتع ؾمٕمل - 66

 .اًمٜمحر يقم اعمٜم٤مؾمؽ شمرشمٞم٥م - 67

 .يمٚمف احلؾ سمٕمده اإلطمالل - 68

 .اًمٓمقاف ُمـ اًمٗمراغ قم٘م٥م زُمزم ُمـ اًمنمب - 69

 .اًمثالصم٦م اًمتنميؼ أج٤مم ومٞمٝم٤م وُمٙم٨م ُمٜمك إمم اًمرضمقع - 71

 .اًمزوال سمٕمد ُمٜمٝم٤م يقم يمؾ ذم اًمثالث اجلٛمرات رُمل - 77

 .رُمؾ سمدون ًمٚمقداع اًمٓمقاف - 72

 [711-45ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 احلج زمدع

 سم٤مًمٙمت٤مب أخحؼ أن رأج٧م وىمد [:ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل ضمجة كتاب طمامتة دم اإلوام قال] 

 ٕن اعم٘مدس وسمٞم٧م اعمٜمقرة اعمديٜم٦م وزي٤مرة احل٩م سمدع ومٞمف أهد ذيال اًمٓمٌٕم٦م هذه ُمـ

 سمٌٞم٤مهن٤م ٟمّمح٤م أزيدهؿ أن وم٠مطم٧ٌٌم ومٞمٝم٤م، ومٞم٘مٕمقن يٕمرومقهن٤م ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػما 

 ذـم٤من ومٞمف شمقومر إذا إٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ي٘مٌٚمف ٓ اًمٕمٛمؾ ٕن ذًمؽ ُمٜمٝم٤م، واًمتحذير

 :اصمٜم٤من
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 .وضمؾ قمز ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٤م يٙمقن أن: إول

وم٘م٤م يم٤من إذا إٓ ص٤محل٤م يٙمقن وٓ. ص٤محل٤م يٙمقن أن: وأظمر  همػم ًمٚمًٜم٦م ُمقا

 مل ُمزقمقُم٦م قم٤ٌمدة يمؾ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اًمتح٘مٞمؼ ذوي قمٜمد اعم٘مرر وُمـ هل٤م، خم٤مًمػ

 ًمًٜمتف خم٤مًمٗم٦م ومٝمل سمٗمٕمٚمف اهلل إمم هب٤م هق يت٘مرب ومل سم٘مقًمف ط اهلل رؾمقل ًمٜم٤م ينمقمٝم٤م

 ومٛمـ اًمٕم٤ٌمدات شمٚمؽ ُمـ ط شمريمف ومام شمريمٞم٦م وؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م:  ىمًٛملم قمغم اًمًٜم٦م ٕن

 وشمٕمٔمٞمام ذيمرا  يمقٟمف ُمع اعمٞم٧م وًمدومـ ًمٚمٕمٞمديـ إذان أن ُمثال شمرى أٓ شمريمٝم٤م، اًمًٜم٦م

 رؾمقل شمريمٝم٤م ؾمٜم٦م ًمٙمقٟمف إٓ ذًمؽ وُم٤م وضمؾ قمز اهلل إمم سمف اًمت٘مرب جيز مل وضمؾ قمز هلل

 حتذيرا  اًمٌدع ُمـ اًمتحذير قمٜمٝمؿ ومٙمثر ط أصح٤مسمف اعمٕمٜمك هذا ومٝمؿ وىمد ،ط اهلل

 يمؾ»: قمٜمف اهلل ريض اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل طمتك ُمقوٕمف، ذم ُمذيمقر هق يمام قم٤مُم٤م

 ريض ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل ش.شمٕمٌدوه٤م ومال ط اهلل رؾمقل أصح٤مب يتٕمٌده٤م مل قم٤ٌمدة

 اهلل ووم٘مف عمـ ومٝمٜمٞمئ٤مش. اًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يمٗمٞمتؿ، وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا : »قمٜمف اهلل

 وضمؾ قمز اهلل سمت٘مٌؾ ومٚمٞمٌنم إذا سمٌدقم٦م، خي٤مًمٓمٝم٤م ومل ط ٟمٌٞمف ؾمٜم٦م ٓشم٤ٌمع قم٤ٌمدشمف ذم

. أطمًٜمف ومٞمتٌٕمقن اًم٘مقل يًتٛمٕمقن اًمذيـ ُمـ اهلل ضمٕمٚمٜم٤م. ضمٜمتف ذم إي٤مه وإدظم٤مًمف ًمٓم٤مقمتف

 سمدقمٞمتٝم٤م قمغم َٟمصَّ  ُمـ أن٤م وضمدُت  سمدع: ٟمققملم قمغم سمؽ ؾمتٛمر اًمتل اًمٌدع أن واقمٚمؿ

. إيمثر ُمـ اًمٜمقع وهذا. إًمٞمٝمؿ قمزوه٤م قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م ومٝمذا يمتٌٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

 إصقًمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد أو اًمًٜم٦م وًمٙمـ سمدقمٞمتٝم٤م قمغم ٟمص ُمـ أضمد مل سمدع: وأظمر

 إول: أُمقر اًمٌدع هذه وُمرضمع. اًمٕمزو ُمـ ظمٚمقه قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ ومٝمذا سمٌدقمتٝم٤م، حتٙمؿ

 جيقز ٓ هذا وُمثؾ ،ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتٝم٤م وٓ هب٤م آطمتج٤مج جيقز ٓ وٕمٞمٗم٦م أطم٤مدي٨م

 مج٤مقم٦م ُمذه٥م وهقش ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ُم٘مدُم٦م ذم سمٞمٜمتف ُم٤م قمغم قمٜمدٟم٤م سمف اًمٕمٛمؾ

 .وهمػمه شمٞمٛمٞم٦م يم٤مسمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

 ظم٤مص٦م اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض قمغم أُمره٤م ظمٗمل هل٤م أصؾ ٓ أو ُمقوققم٦م أطم٤مدي٨م: اًمث٤مين

 اعمًٚمامت إُمقر ُم٤ًمق ؾم٤مىمقه٤م سمؾ ذقمل دًمٞمؾ سم٠مي يدقمٛمقه٤م مل ُمٜمٝمؿ اعمت٠مظمريـ

 إذ اشم٤ٌمقمف يًقغ ٓ مم٤م ذًمؽ أن ديٜمف ذم اعمتٌٍم قمغم خيٗمك وٓ شمتٌع، ؾمٜمٜم٤م ص٤مرت طمتك

 ًمف جيقز أن - جمتٝمدا يم٤من إن - اعمًتحًـ وطم٥ًم شمٕم٤ممم، اهلل ذقمف ُم٤م إٓ ذع ٓ

 وؾمٜم٦م ذيٕم٦م ذًمؽ اًمٜم٤مس يتخذ أن أُم٤م سمف، اهلل ي١ماظمذه ٓ وأن اؾمتحًٜمف سمام اًمٕمٛمؾ هق
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 اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ؾمٞم٠ميت يمام اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ وسمٕمْمٝم٤م ومٙمٞمػ. ٓ صمؿ ومال

 .شمٕم٤ممم

 هب٤م قمٛمؾ وإن قم٘مؾ، هل٤م يِمٝمد وٓ اًمنمع قمٚمٞمٝم٤م يدل ٓ وظمراوم٤مت قم٤مدات: راسمٕم٤م

 ممـ ذًمؽ سمٕمض ذم وًمق ي١ميدهؿ ُمـ يٕمدُمقا  ومل هلؿ، ذقم٦م واَّتذوه٤م اجلٝم٤مل، سمٕمض

 واطمدة ٟم٦ًٌم ذم ظمٓمقرهت٤م ًمٞم٧ًم اًمٌدع هذه أن ًمٞمٕمٚمؿ صمؿ. سمزهيؿ ويتزيك اًمٕمٚمؿ يدقمل

 ذًمؽ، دون وسمٕمْمٝم٤م ؾمؽمى، يمام سيح ويمٗمر ذك سمٕمْمٝم٤م درضم٤مت، قمغم هل سمؾ

 شمٌلم سمٕمد حمرُم٦م هل اًمديـ ذم هب٤م اًمرضمؾ ي٠ميت سمدقم٦م أصٖمر أن ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م وًمٙمـ

 وم٘مط، اعمٙمروه رشم٦ٌم ذم هق ُم٤م - اًمٌٕمض يتقهؿ يمام - اًمٌدع ذم ومٚمٞمس سمدقم٦م، يمقهن٤م

. ص٤مطمٌٝم٤م أيش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ»: ي٘مقل ط اهلل ورؾمقل يمٞمػ

 ش.آقمتّم٤مم» اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم حت٘مٞمؼ أتؿ هذا طم٘مؼ وىمد

 يٕمرف وٓ قمٜمف، همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس أيمثر يزال ٓ ضمدا، ظمٓمػم اًمٌدقم٦م وم٠مُمر وًمذًمؽ 

 إن»: ط ىمقًمف اًمٌدقم٦م ظمٓمقرة قمغم دًمٞمال وطمًٌؽ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ـم٤مئٗم٦م إٓ ذًمؽ

 واًمْمٞم٤مء اًمٓمؼماين رواهش سمدقمتف يدع طمتك سمدقم٦م ص٤مطم٥م يمؾ قمـ اًمتقسم٦م طمج٥م اهلل

 وأظمتؿ. اعمٜمذري وطمًٜمف صحٞمح سمًٜمد وهمػممه٤مش اعمخت٤مرة إطم٤مدي٨م» ذم اعم٘مدد

 هق إوًملم اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ يمٌػم إُم٤مم ُمـ اًم٘مراء إمم أىمدُمٝم٤م سمٜمّمٞمح٦م اًمٙمٚمٛم٦م هذه

 اعمتقرم اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم أصح٤مب أصح٤مب ُمـ اًمؼمهب٤مري قمكم سمـ طمًـ اًمِمٞمخ

 شمٕمقد اًمٌدع صٖم٤مر وم٢من اعمحدصم٤مت صٖم٤مر واطمذر: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف ىم٤ملش 329» ؾمٜم٦م

 يِمٌف صٖمػما  أوهل٤م يم٤من إُم٦م هذه ذم أطمدصم٧م سمدقم٦م يمؾ ويمذًمؽ يم٤ٌمرا، شمّمػم طمتك

 ديٜم٤م وص٤مرت ومٕمٔمٛم٧م ُمٜمٝم٤م اعمخرج يًتٓمع مل صمؿ ومٞمٝم٤م دظمؾ ُمـ سمذًمؽ وم٤مهمؽم احلؼ

 شمٕمجٚمـ ومال ظم٤مص٦م زُم٤مٟمؽ أهؾ ُمـ يمالُمف ؾمٛمٕم٧م ُمـ يمؾ اهلل رمحؽ وم٤مٟمٔمر سمف، يدان

 اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ أطمد ومٞمف شمٙمٚمؿ هؾ: وشمٜمٔمر شم٠ًمل طمتك ُمٜمف رء ذم شمدظمٚمـ وٓ

 وٓ ًمٌمء دم٤موزه وٓ سمف ومتٛمًؽ قمٜمٝمؿ أثرا  ومٞمف أص٧ٌم وم٢من اًمٕمٚمامء، ُمـ أطمد أو ط

 يٙمقن طمتك قمٌد إؾمالم يتؿ ٓ أنف اهلل رمحؽ واقمٚمؿ. اًمٜم٤مر ذم ومتً٘مط ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمف َّتؽم

 أصح٤مب يٙمٗمقٟم٤م مل اإلؾمالم أُمر ُمـ رء سم٘مل ىمد أنف زقمؿ ومٛمـ ُمًٚمام، ُمّمدىم٤م ُمتٌٕم٤م
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 ُمْمؾ و٤مل ُمٌتدع ومٝمق قمٚمٞمٝمؿ وـمٕمـ ومرىم٦م هبذا ويمٗمك يمذهبؿ، وم٘مد ط اهلل رؾمقل

 .(7)ش ومٞمف ًمٞمس ُم٤م اإلؾمالم ذم حمدث

 سمف صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمح ٓ: »ىم٤مل طمٞم٨م ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم اهلل رطمؿ

 شمريم٧م ُم٤م»: اًم٘م٤مئؾ ٟمٌٞمٜم٤م قمغم اهلل وصغمش ديٜم٤م اًمٞمقم يٙمقن ٓ ديٜم٤م يقُمئذ يٙمـ مل ومام أوهل٤م

 وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمئ٤م شمريم٧م وُم٤م سمف، أُمرشمٙمؿ وىمد إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤م

 .اًمّم٤محل٤مت شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل واحلٛمدش قمٜمف هنٞمتٙمؿ وىمد إٓ اًمٜم٤مر إمم

 اإلضمرام قبؾ وا زمدع

 اًمٜمٙم٤مح ُمـ ومٞمف إقمامل اسمتداء وشمرك صٗمر ؿمٝمر ذم اًمًٗمر قمـ اإلُم٤ًمك - 7

 .(2)وهمػمه واًمدظمقل

 .(3)اًمٕم٘مرب ذم اًم٘مٛمر يم٤من وإذا اًمِمٝمر حم٤مق ذم اًمًٗمر شمرك - 2

 ش.67/  2ش »احل٤مج سمـ اعمدظمؾ» اعم٤ًمومر ؾمٗمر قم٘م٥م ويمٜمًف اًمٌٞم٧م شمٜمٔمٞمػ شمرك - 3

٤َم َي٤م ىُمْؾ ﴿ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد إومم ذم ي٘مرأ  احل٩م إمم ظمروج طملم ريمٕمتلم صالة - 4  َأهي 

 وإًمٞمؽ اٟمتنمت سمؽ مهللا: »ىم٤مل ومرغ وم٢مذاش اإلظمالص» اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ﴾اًْمَٙم٤مومُِرون

 ذم ضم٤مء مم٤م ذًمؽ وهمػم واعمٕمقذشملم اإلظمالص ؾمقرة اًمٙمرد آي٦م وي٘مرأ ...ش شمقضمٝم٧م

 .(4)وهمػمه٤مش اإلؾمالم وذقم٦مش اهلٜمدي٦م اًمٗمت٤موى» وش اًمٖمزازم إطمٞم٤مء» ُمثؾ اًمٙمت٥م سمٕمض

                                                           

 ش.79 - 78/  2» يٕمغم أب ٓسمـ احلٜم٤مسمٚم٦م ـمٌ٘م٤مت (7)

 ويمت٥مش 331/  5" » اهلٜمدي٦م اًمٗمت٤موى"  ذم يمام ُمقوقع"  سم٤مجلٜم٦م سمنمشمف صٗمر سمخروج سمنمين ُمـ"  وطمدي٨م (2)

 .اعمقوققم٤مت

 ش.722» ص"  اعمقوققم٤مت شمذيمرة"  ذم يمام يّمح ٓ طمدي٨م وومٞمف (3)

 اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ"  ؾمٗمرا  يريد طملم قمٜمدهؿ يريمٕمٝمام ريمٕمتلم ُمـ أومْمؾ أهٚمف قمغم قمٌد ظمٚمػ ُم٤م: " وطمدي٨م (4)

 وم٘مقل إصقل ذم ُم٘مرر هق يمام سمف اًمتٕمٌد يّمح ومال ،372 رىمؿ"  اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"  ذم سمٞمٜمتف

 صغم اهلل رؾمقل يرد مل: " ىم٤مل أنس طمدي٨م وُمثٚمف. ُمًت٘مٞمؿ همػم ذًمؽ ًمف ومٞمًـ"  وٕمٗمف سملم أن سمٕمد اًمٜمقوي

 قمدي اسمـ رواه. احلدي٨م... " اٟمتنمت سمؽ مهللا: ضمٚمقؾمف ُمـ يٜمٝمض طملم: ىم٤مل إٓ ؾمٗمرا  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 ووٕمٗمف اًمٌخ٤مري ىم٤مل يمام احلدي٨م ُمٜمٙمر وهق ُم٤ًمور سمـ قمٛمرو وي٘م٤مل - قمٛمر وومٞمفش 251/  5» واًمٌٞمٝم٘مل

 .أظمرون
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 .(7)ريمٕم٤مت أرسمع صالة - 5

 وآي٦مش قمٛمران آل» ؾمقرة آظمر ُمٜمزًمف ُمـ ظمرج إذا ًمٚمح٩م اعمريد ىمراءة - 6

 اًمدٟمٞم٤م طمقائ٩م ىمْم٤مء ومٞمٝم٤م أن سمزقمؿش اًمٙمت٤مب أم» وش أنزًمٜم٤مه إٟم٤م» و اًمٙمرد

 .(2)وأظمرة

ش 322/  4ش »اعمدظمؾ» وىمدوُمٝمؿ احل٤مج شمِمٞمٞمع قمٜمد واًمتٙمٌػم سم٤مًمذيمر اجلٝمر - 7

 ش.277/  72ش »اعمٜم٤مر جمٚم٦م»

 .شمقديٕمٝمؿ قمٜمد إذان - 8

 ذم واإلسمداعش »273/  4ش »اعمدظمؾ» (3)اًمٙمٕم٦ٌم سمٙمًقة وآطمتٗم٤مل اعمحٛمؾ - 9

 ش.358/  71ش »اعمٜم٤مر شمٗمًػمش »732 - 737ش »آسمتداع ُمْم٤مر

 .سم٤معمقؾمٞم٘مك اًمدول سمٕمض ىمٌؾ ُمـ احل٤مج شمقديع - 71

 .اًمّمقومٞم٦م سمٕمض يزقمؿ يمام سم٤مهلل أن٤ًم وطمده اًمًٗمر - 77

 .(4)اًمتقيمؾ دقمقى ًمتّمحٞمح زاد همػم ُمـ اًمًٗمر - 72

                                                           

 ذم اؾمتخٚمػ ُم٤م: " سمٚمٗمظ أنس قمـ"  إظمالق ُمٙم٤مرم"  ذم اخلرائٓمل رواه أجْم٤م وٕمٞمػ ومٞمٝم٤م اًمقارد واحلدي٨م (7)

 ىم٤مل. احلدي٨م"  ؾمٗمره صمٞم٤مب قمٚمٞمف ؿمد إذا سمٞمتف ذم اًمٕمٌد يّمٚمٞمٝمـ ريمٕم٤مت أرسمع ُمـ اهلل إمم أطم٥م ظمٚمٞمٗم٦م أهٚمف

ىمل  ،وٕمٞمػ وهق: اًمٕمرا

 ش.723" » اًمتذيمرة"  ذم يمام سم٤مـمؾ وًمٙمٜمف ُمرومقع طمدي٨م ذًمؽ وذم (2)

 اًم٤ٌمضمقري وذم. سمٕمده٤م اًمتل اًمٌدقم٦م ُمٙم٤مهن٤م ذم يزال ٓ وًمٙمـ ؾمٜملم ُمٜمذ هلل واحلٛمد اًمٌدقم٦م هذه قمغم ىميض وىمد (3)

 .وٟمحقه إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم ويمًقة اعمٕمروف اعمحٛمؾ قمغم اًمتٗمرج وحيرمش: 47/  7» اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قمغم

 اًمٌقادي إمم واًمًٗمرش: " 229/  4» آظمر ُمٙم٤من ذم وىم٤ملش 249/  3" » اإلطمٞم٤مء"  ذم اًمٖمزازم ذًمؽ اؾمتح٥م (4)

 ". اًمتقيمؾ ُم٘م٤مُم٤مت أقمغم وهق ضم٤مئز زاد همػم ُمـ

 ي٘مٞمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل سمف اًمٜم٤مس أطمؼ ًمٙم٤من ىم٤مل يمام يم٤من ًمق إذ سم٤مـمؾ وهذا: ىمٚم٧م

 اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم هديف ُمـ شمزود ىمد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وهق يمٞمػ ذًمؽ يٗمٕمؾ مل أنف

 اًمزاد ظمػم وم٢من وشمزودوا: »ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل اإلؾمالم طمج٦م وهق ذًمؽ اًمٖمزازم يزقمؿ يمٞمػ أدري وًم٧ًم

 رواه. اعمتقيمٚمقن ٟمحـ وي٘مقًمقن يتزودون وٓ حيجقن يم٤مٟمقا  اًمٞمٛمـ أهؾ ُمـ ٟم٤مس ذم ٟمزًم٧م وىمدش اًمت٘مقى

 يمال اجلٝمؾ؟ أهق واًمًٜم٦م؟ اًمٙمت٤مب قمٚمٞمٝم٤م دل اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هذه قمـ اًمٖمزازم سف اًمذي ومام وهمػمه اًمٌخ٤مري

 شم٠مويؾ سمٓمريؼ اًمنمع قمـ اخلروج قمغم ص٤مطمٌف حيٛمؾ اًمذي اًمتّمقف هق وإٟمام ُمثٚمف قمغم خيٗمك ٓ مم٤م هذا وم٢من

ء اًمٙمالم وقمٚمؿ هذا ذم ومٝمق اًمٜمّمقص  .خي٤مًمٗمٝم٤م ُمـ يمؾ ُمـ سم٤مًمًٜم٦م اهلل قمّمٛمٜم٤م ؾمقا
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ش اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمقع» (7)ش واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ىمٌقر ًمزي٤مرة اًمًٗمر» - 73

 ش.395/  2» شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ

 حمرم ُمٕمٝم٤م وًمٞمس احل٩م قمغم قمزُم٧م إذا اعمتزوضم٦م اعمرأة قمغم اًمرضمؾ قم٘مد» - 74

 .(2)ش يمٛمحرم ُمٕمٝم٤م ًمٞمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م سمٕم٘مد

 ش.719ش »واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـ»

/  7ش »اإلطمٞم٤مء. »احل٩م ومريْم٦م ٕداء اًم٘م٤مصديـ احلج٤مج ُمـ اعمٙمس أظمذ - 75

 ش.236

 ُم٤ٌمريم٤م ُمٜمزٓ أنزًمٜمل مهللا: وىمقًمف ُمٜمزٓ ٟمزل يمٚمام ريمٕمتلم اعم٤ًمومر صالة - 76

 (3) ...اعمٜمزًملم ظمػم وأن٧م

 اًمٙمرد وآي٦م ُمرةش 77» اإلظمالص ؾمقرة يٜمزًمف ُمٜمزل يمؾ ذم اعم٤ًمومر ىمراء - 77

 .ُمرة ﴾ىَمْدِرهِ  طَمؼَّ  اهللَ  ىَمَدُرواْ  َوَُم٤م﴿ وآي٦م ُمرة

 (4)اعم٤ًمومر ي٠متٞمٝم٤م أرض يمؾ ومح٤م ُمـ إيمؾ - 78

 اعمقاوع ُمثؾ ذًمؽ اًمنميٕم٦م شمًتح٥م ومل سم٘مّمده٤م اخلػم يرضمق سم٘مٕم٦م ىمّمد» - 79

 اًم٘مدم وُمًجد اعم٘مدس سمٞم٧م صخرة ذم ي٘م٤مل يمام ط اًمٜمٌل أثر ومٞمٝم٤م إن: ي٘م٤مل اًمتل

ط اىمتْم٤مءش »واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ُمِم٤مهد ويمذًمؽ دُمِمؼ ىمٌكم  خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 .(5)ش 752 و 757 صش »اجلحٞمؿ أصح٤مب

                                                           

 ومٝمق سم٢مٟمٙم٤مره٤م يتٝمٛمف ُمـ ويمؾ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق ُمنموقم٦م ومٝمل ؾمٗمر ًمٞم٧ًم اًمتل اًمزي٤مرة وأُم٤م (7)

 .ُمٖمرض أو ضم٤مهؾ

 .خيٗمك ٓ يمام اًمٗمحِم٤مء ذم ًمٚمقىمقع واًمتٕمرض اًمنمع قمغم آطمتٞم٤مل ُمـ ومٞمف ح٤م اًمٌدع أظم٨ٌم ُمـ وهذا (2)

 ش.374 - 369 ص" » اإلؾمالم ذقم٦م ذح"  اٟمٔمر (3)

 :سم٘مقًمف ًمف اطمت٩م وىمد دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد ٓ ذقمل طمٙمؿ وآؾمتح٤ٌمبش 387" » اًمنمقم٦م ذح"  ذم اؾمتحٌف (4)

 .اًمٌّمؾ يٕمٜمل. ُم٤مؤه٤م ييه مل أرض ومح٤م أيمؾ ُمـ: احلدي٨م وذم

 .ًمف أصؾ ٓ مم٤م ومٞمف ويمؿ إثػم ٓسمـ"  اًمٜمٝم٤مي٦م"  ذم إٓ أصال ًمف ٟمٕمرف ٓ همري٥م طمدي٨م وهق

 ُمًجد: وم٘م٤مل هذا ُم٤م: وم٘م٤مل ُمٙم٦م إمم يٌتدرون طمجتف ذم اًمٜم٤مس رأى أنف قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٛمر قمـ صح وىمد (5)

 = ُمـ سمٞمٕم٤م أنٌٞم٤مئٝمؿ آصم٤مر اَّتذوا اًمٙمت٤مب أصح٤مب هٚمؽ هٙمذا: وم٘م٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٞمف صغم



 62   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 وغغمها والتٓبٗة اإلضمرام زمدع

 .(7)اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ُمٕمرووم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمنموط ظم٤مص٦م ٟمٕمؾ اَّت٤مذ - 27

 .(2)اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام - 22

 ص» اجلقزي ٓسمـش إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس. »(3)ش اإلطمرام قمٜمد آوٓم٤ٌمع» - 23

 ش. 754

                                                           

 ىم٤مسمؾ صمؿش 97 ص" » اعم٤ًمضمد حتذير: " يمت٤مسمٜم٤م اٟمٔمر. يّمؾ ومال وإٓ ومٚمٞمّمؾ اًمّمالة ومٞمٝم٤م ُمٜمٙمؿ ًمف قمرو٧م

 .قمج٤ٌم شمرش احلٚمٌل ـمٌع 235/  7" » اإلطمٞم٤مء"  ذم سمام ذًمؽ

 يم٤من وًمق سم٤مـمؾ ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمؾ إذ ين اهلل وديـ اًمًٜم٦م ذم شم٠مت مل اًمنموط هذه ُمثؾ وم٢من (7)

 ؾم٤مشمرا  يٙمقن ٓ أن اًمٜم٘مؾ ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اؿمؽمـمف اًمذي ويمؾ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم يمام ذط ُم٤مئ٦م

 قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف وذًمؽ اًمقوقء آي٦م ذم اعمذيمقران اًم٤ًمق ُمٗمّمؾ قمٜمد اًمٜم٤مشمئ٤من اًمٕمٔمامن ومه٤م اًمٙمٕمٌلم

 :وؾمٚمؿ

 .اًمٙمٕمٌلم ُمـ أؾمٗمؾ يٙمقٟم٤م طمتك ومٚمٞم٘مٓمٕمٝمام ٟمٕمٚملم جيد ٓ أن إٓ اخلٗمٞم٦م اعمحرم يٚمٌس ٓ

 ". اًمّم٤ٌمط"  أو"  اًمٙمٜمدرة"  ب ؾمقري٤م ذم شمٕمرف اًمتل ُمثؾ اًمٜمٕم٤مل ُمـ ومٞمجزي. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ

"  ذم سمٞمٜمتف يمام ُمٜمٙمر طمدي٨م ومٝمق".  أهٚمؽ دويرة ُمـ حترم احل٩م مت٤مم ُمـ"  طمدي٨م وأُم٤م. اًمًٜم٦م ظمالف ٕنف (2)

 ُمـ مج٤مقم٦م قمـ وُمقىمقوم٤م ُمرومققم٤م يٕم٤مروف ُم٤م روي ىمد أنف قمغمش 271 رىمؿ" » اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚمف

 أنف قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ وهمػمه اهلروي روى ُم٤م أطمًـ وُم٤م هٜم٤مك ذيمرت يمام قمٜمٝمام اهلل ريض وقمثامن يمٕمٛمر اًمّمح٤مسم٦م

 :ىم٤مل

 أطمرم طمٞم٨م ُمـ احلٚمٞمٗم٦م ذي ُمـ: ىم٤مل أطمرم؟ أجـ ُمـ اهلل قمٌد أب٤م ي٤م: وم٘م٤مل رضمؾ وأت٤مه أنس سمـ ُم٤مًمؽ ؾمٛمٕم٧م

 وم٢مين شمٗمٕمؾ ٓ ىم٤مل اًم٘مؼم؟ قمٜمد ُمـ اعمًجد ُمـ أطمرم أن أريد إين: وم٘م٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل

 أنؽ شمرى أن ُمـ أقمٔمؿ ومتٜم٦م وأي: ىم٤مل أريده٤م أُمٞم٤مل هل إٟمام هذه؟ ذم ومتٜم٦م وأي: وم٘م٤مل اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمؽ أظمِمك

 اًمذيـ ومٚمٞمحذر: »ي٘مقل اهلل ؾمٛمٕم٧م إين وؾمٚمؿ؟ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمٜمٝم٤م ىمٍم ومْمٞمٚم٦م إمم ؾمٌ٘م٧م

 ضمقاز قمغم اعمزقمقم آشمٗم٤مق ىمٞمٛم٦م شمٕمٚمؿ ذًمؽ وُمـش أخٞمؿ قمذاب يّمٞمٌٝمؿ أو ومتٜم٦م شمّمٞمٌٝمؿ أن أُمره قمـ خي٤مًمٗمقن

 ذم اعمذيمقر اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام

 .اعمًتٕم٤من واهللش 732/  2" » اهلداي٦م ذح

 ش:275/  2" » احل٤مؿمٞم٦م"  ذم قم٤مسمديـ اسمـ ىم٤مل (3)

 .همػم ٓ اٟمتٝم٤مئف إمم اًمٓمقاف ىمٌٞمؾ آوٓم٤ٌمع واعمًٜمقن

 ش.751/  2" » اًم٘مدير ومتح"  ذم ويمذا
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 .(7)سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتٚمٗمظ - 24

 ش.61 صش »آىمتْم٤مءش. »يتٙمٚمؿ ٓ ص٤مُمت٤م احل٩م» - 25

 ًمٚمح٤مجش اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذحش. »واطمد صقت ذم مج٤مقم٦م اًمتٚمٌٞم٦م» - 26

 ش.227/  2» احل٤مج ٓسمـش اعمدظمؾ» وش 775/  7» رضم٥م

 ش.31/  3» قم٤ٌمس اسمـ قمـش اًمٕمامل يمٜمزش. »اًمتٚمٌٞم٦م سمدل واًمتٝمٚمٞمؾ اًمتٙمٌػم» - 27
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 اؾمتج٤مسمقا  اًمذيـ ُمـ وم٤مضمٕمٚمٜمل احل٩م ذم ومريْمتؽ أداء ٟمقي٧م إين مهللا ُمٜمل وشم٘مٌٚمف

 .(2)...ش ًمؽ

 اًمذي يم٤معمًجد احلرام اعمًجد همػم طمقهل٤م وُم٤م سمٛمٙم٦م اًمتل اعم٤ًمضمد ىمّمد» - 29

 اًمتل اعم٤ًمضمد ُمـ ذًمؽ وٟمحق اعمقًمد وُمًجد ىمٌٞمس أب ؾمٗمح ذم وُم٤م اًمّمٗم٤م حت٧م

 ش.ط اًمٜمٌل ُمـ آصم٤مر قمغم سمٜمٞم٧م

ش اإلظمالص ؾمقرة شمٗمًػم» وش 389 - 388/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 ش 779» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ

 قمٜمد اًمذي واجلٌؾ طمراء ضمٌؾ ُمثؾ ُمٙم٦م طمقل اًمتل واًمٌ٘م٤مع اجل٤ٌمل ىمّمد» - 31

/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦مش. »ذًمؽ وٟمحق اًمٗمداء ومٞمف يم٤من إٟمف: ي٘م٤مل اًمذي ُمٜمك

 ش.289

 اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦مش. »اًمتٜمٕمٞمؿ» ب قم٤مئِم٦م ُم٤ًمضمد ذم اًمّمالة ىمّمد» - 37

 ش.358 - 357/  2ش »اًمٙمؼمى

 ش.717ش »اإلىمتْم٤مءش »اًمٌٞم٧م أُم٤مم اًمتّمٚمٞم٥م» - 32

                                                           

 ش.9 رىمؿ» اًمتٕمٚمٞمؼ اٟمٔمر (7)

 ومٙمؾ وإٓ اعمِم٤ميخ ؾمٜم٦م يٕمٜمل وًمٕمٚمف. يًـ إٟمفش 329/  7» وم٘م٤مل اًم٤ٌمضمقري وأُم٤م ُمًتح٥م هذا أن اًمٖمزازم ذيمر (2)

 .ًمف أصؾ ٓ مم٤م أنف يٕمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م ُمٕمروم٦م ًمف ُمـ
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 الٌقاف زمدع
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 .(3)ش 71» اًمٗمػموزآسم٤مدي ًمٚمٕمالُم٦مش اًمٕم٤مدة ؾمٗمر» وش 313

 ش.223/  4ش »اعمدظمؾش. »إؾمقد احل٩م سمت٘مٌٞمؾ اًمتّمقي٧م» - 38

 .ًمت٘مٌٞمٚمف اًمّمالة ذم سم٤مًمتًٚمٞمؿ اإلُم٤مم وُم٤ًمسم٘م٦م شم٘مٌٞمٚمف قمغم اعمزامح٦م - 39

 ذم رضم٥م احل٤مجش اًمٞمامين اًمريمـ أو احلجر اؾمتالم قمٜمد ذيٚمف ٟمحق شمِمٛمػم» - 41

 ش.722/  7ش »اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذح»

ش. سمٙمت٤مسمؽ وشمّمدي٘م٤م سمؽ إيامٟم٤م مهللا: احلجر اؾمتالم قمٜمد ىمقهلؿ» - 47

 .(7)ش 225/  4ش »اعمدظمؾ»

                                                           

 ش:374/  2" » اعمجٛمققم٦م"  ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (7)

 سم٤مًمٌٞم٧م يٓمقومقن زاًمقا  ُم٤م واًمت٤مسمٕملم وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٢من اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ وم٘مد ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ

 .ُمٙم٦م ذم احلامم زال وُم٤م

 اًم٘مقاقمد: " واٟمٔمر ومٕمٚمف ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف شم٘مدم يمام اعم٘م٤مم ظمٚمػ اًمّمالة صمؿ اًمٓمقاف حتٞمتف وإٟمام (2)

 ش.717» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ"  اًمٜمقراٟمٞم٦م

 ٓ"  سمحدي٨م"  اهلداي٦م"  ذم هلؿ اطمت٩م وىمد احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ذًمؽ أن ُمع اجلٝم٤مل إٓ ذًمؽ يٗمٕمؾ ٓ أنف وذيمر (3)

 ـمرىمف مجٞمع ُمـ وٕمٞمػ طمدي٨م وًمٙمٜمف"  احلجر اؾمتالم مجٚمتٝم٤م ُمـ وذيمر ُمقاـمـ ؾمٌع ذم إٓ إجدي شمرومع

 أظمذ ويم٠منف. ومٞمف احلجر ًمذيمر أصؾ ٓ أنف إممش 753 ،748/  2" » اًمٗمتح"  ذم اهلامم اسمـ أؿم٤مر وم٘مد ذًمؽ وُمع

ي٦م ٟمّم٥م"  ذم اًمزيٚمٕمل ُمـ  .سمٞم٤مٟمف حمؾ هذا ًمٞمس ٟمٔمر وومٞمفش 38/  2" » اًمرا



 65 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 وُمراشم٥م واًمٗم٤مىم٦م اًمٙمؼم ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: احلجر اؾمتالم قمٜمد ىمقهلؿ - 42

 .(2)وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم اخلزي

/  7: اًم٤ًمسمؼ اعمّمدرش. »اًمٓمقاف طم٤مل اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع» - 43

 ش.722

 وإُمـ طمرُمؽ واحلرم سمٞمتؽ اًمٌٞم٧م إن مهللا: اًمٙمٕم٦ٌم سم٤مب ىم٤ٌمًم٦م اًم٘مقل - 44

 .اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم إمم ُمِمػما  - اًمٜم٤مر ُمـ سمؽ اًمٕم٤مئذ ُم٘م٤مم وهذا أُمٜمؽ

 واًمنمك اًمِمؽ ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: اًمٕمراىمل اًمريمـ قمٜمد اًمدقم٤مء - 45

 .واًمقًمد واح٤مل إهؾ ذم اعمٜم٘مٚم٥م وؾمقء إظمالق وؾمقء واًمٜمٗم٤مق واًمِم٘م٤مق

 واؾم٘مٜمل فمٚمؽ إٓ فمؾ ٓ يقم فمٚمؽ ذم أفمٚمٜمل مهللا: اعمٞمزاب حت٧م اًمدقم٤مء - 46

 اجلالل ذا ي٤م. أبدا سمٕمده٤م أفمٛم٠م ٓ ُمريئ٦م هٜمٞمئ٦م ذسم٦م ط حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م سمٙم٠مس

 .واإليمرام

 وؾمٕمٞم٤م وُمٖمٗمقرا وذٟم٤ٌم ُمؼمورا طمج٤م اضمٕمٚمف مهللا: اًمرُمؾ ذم اًمدقم٤مء - 47

 .(3)همٗمقر ي٤م قمزيز ي٤م شمٌقر ًمـ ودم٤مرة ُمِمٙمقرا

 أن٧م إٟمؽ شمٕمٚمؿ قمام ودم٤موز وارطمؿ اهمٗمر رب: اًم٤ٌمىمٞم٦م إرسمٕم٦م إؿمقاط ذم - 48

 .(4)إيمرم إقمز

                                                           

 وىمد... سمؽ إيامٟم٤م: إؾمقد احلجر طم٤مذوا إذا اًمٜم٤مس ىمقل أنٙمر ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم أنش 724/  2" » اعم١موٟم٦م"  وذم (7)

: " قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم اهلٞمثٛمل سم٘مقل شمٖمؽم وٓ وٕمٞمٗملم سمًٜمديـ ُمقىمقوم٤م قمٛمر واسمـ قمكم قمـ ذًمؽ روي

 ". اًمًٚمًٚم٦م"  ذم سمٞمٜمتف ىمد يمام سمآظمر راو قمٚمٞمف اًمتٌس ىمد وم٢مٟمف"  اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف

 ". يمذاب هنِمؾ وومٞمف"  وىم٤ملش 722 ص" » اعمقوققم٤مت ذيؾ"  ذم اًمًٞمقـمل ذيمره ومٞمف اًمقارد واحلدي٨م (2)

ومٕمل وأورده (3)  سم٘مقًمف احل٤مومظ ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمام ًمف أصؾ وٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤م طمديث٤م اًمرا

 .أضمد ملش:274 ص" » اًمتٚمخٞمص"  ذم

 ش:372 ص» ُمٜمًٙمف ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (4)

 ذيمر ومٞمف وًمٞمس سمف سم٠مس ومال ها  اًم٘مرآن ىمرأ  وإن ينمع سمام ويدقمقه شمٕم٤ممم اهلل يذيمر أن اًمٓمقاف ذم ًمف ويًتح٥م

 اًمنمقمٞم٦م إدقمٞم٦م سم٤ًمئر ومٞمف يدقمق سمؾ سمتٕمٚمٞمٛمف وٓ سم٘مقًمف وٓ سم٠مُمره ٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ حمدود

 = قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ويم٤من ًمف أصؾ ومال ذًمؽ وٟمحق اعمٞمزاب حت٧م ُمٕملم دقم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يذيمره وُم٤م



 66   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش.224/  4ش »اعمدظمؾش. »اًمٞمامين اًمريمـ شم٘مٌٞمؾ» - 49

 وش 214ش »آىمتْم٤مءش. »واؾمتالُمٝمام واعم٘م٤مم اًمِم٤مُمٞملم اًمريمٜملم شم٘مٌٞمؾ» - 51

 ش.69 ص» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـش اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» وش 377/  2ش »اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 وش 777ش »اإلظمالص ؾمقرة شمٗمًػمش. »واعم٘م٤مم اًمٙمٕم٦ٌم سمحٞمٓم٤من اًمتٛمًح» - 57

 ش.773ش »واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـ» وش 272/  7ش »اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م»

 اًمٌٞم٧م ًم٤ٌمب اعم٘م٤مسمؾ اًمٌٞم٧م ضمدار ُمـ قم٤مل وعُمق وهق اًمقصم٘مك اًمٕمروة» - 52

 إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨مش. »اًمقصم٘مك سم٤مًمٕمروة اؾمتٛمًؽ وم٘مد سمٞمده ٟم٤مًمف ُمـ أن اًمٕم٤مُم٦م شمزقمؿ

 - 782/  2» اهلامم ٓسمـش اًم٘مدير ومتح» و (7)ش69 ص» ؿم٤مُم٦م ٕبش واحلقادث اًمٌدع

 ش.765ش »آسمتداع» وش 783

 هشمف قمـ أطمدهؿ يٙمِمػ اًمدٟمٞم٤م ؾمٛمرة ؾمٛمقه اًمٌٞم٧م وؾمط ذم ُمًامر» - 53

 اعمّم٤مدر» (2)شاًمدٟمٞم٤م هة قمغم هشمف واوٕم٤م يٙمقن طمتك اعمقوع ذًمؽ قمغم هب٤م ويٜمٌٓمح

 ش.اًم٤ًمسم٘م٦م

 ُمـ ؾمٚمػ ُم٤م ًمف همٗمر ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أن سمزقمؿ اعمٓمر حت٧م اًمٓمقاف ىمّمد - 54

 .(3)ذٟمٌف

 .اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ اًمرمح٦م ُمٞمزاب ُمـ اًمٜم٤مزل سم٤معمٓمر اًمتؼمك - 55

 ش.61» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـش آىمتْم٤مءش. »اًم٘مذر سم٤مًمثقب اًمٓمقاف شمرك» - 56

                                                           

 يم٤من يمامش اًمٜم٤مر قمذاب وىمٜم٤م طمًٜم٦م أظمرة ذم طمًٜم٦م اًمدٟمٞم٤م ذم آشمٜم٤م رسمٜم٤م: »سم٘مقًمف اًمريمٜملم سملم ـمقاومف خيتؿ وؾمٚمؿ

 .إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق واضم٥م ذيمر ذًمؽ ذم وًمٞمس سمذًمؽ أدقمٞمتف ؾم٤مئر خيتؿ

 ومقق إنثك صٕمدت ورسمام سمٕمض ومقق ومٕمْمٝمؿ ويريم٥م وقمٜم٤مء ؿمدة إًمٞمٝم٤م ًمٚمقصقل وي٘م٤مؾمقن: " وىم٤مل (7)

 ".اًمذيمر

 قمـ ومْمال ًمف قم٘مؾ ٓ ُمـ ومٕمؾ وسم٠مهن٤م هل٤م أصؾ ٓ سم٤مـمٚم٦م سمدقم٦م سم٠مهن٤م ىمٌٚمٝم٤م واًمتل اًمٌدقم٦م هذه اهلامم اسمـ وصػ (2)

 .قمٚمؿ

 .وهمػمه اًمٌخ٤مري ىم٤مل يمام ًمف أصؾ ومال"  ذٟمٌف ُمـ ؾمٚمػ ُم٤م ًمف همٗمر اعمٓمر ذم أؾمٌققم٤م ـم٤مف ُمـ"  طمدي٨م وأُم٤م (3)



 67 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    قمٚمٞمف وؾمٚمؿطمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل 

 رزىم٤م أؾم٠مخؽ إين مهللا: وىمقًمف اًمٌئر ذم زُمزم ُم٤مء ُمـ ؾم١مرة احل٤مج إومراغ - 57

 .داء يمؾ ُمـ وؿمٗم٤مء ٟم٤مومٕم٤م وقمٚمام واؾمٕم٤م

 .(7)زُمزم ُمـ اًمٌٕمض اهمت٤ًمل - 58

 هب٤م ًمتحؾ واًمثٞم٤مب اًمٜم٘مقد ُمـ ُمٕمٝمؿ ُم٤م وزُمزُم٦م حل٤مهؿ سمزُمزُم٦م اهتامُمٝمؿ» - 59

 ش.773ش »واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـش. »اًمؼميم٦م

 سمٍمه ويرومع ُمرات زُمزم ذب ذم يتٜمٗمس أنف اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض ذم ذيمر ُم٤م - 61

 .(2)اًمٌٞم٧م إمم ويٜمٔمر ُمرة يمؾ ذم

 واظمروة اليِا زمني السَل عدزم

 ًمف يمت٥م ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أن سمزقمؿ واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اعمٌم ٕضمؾ اًمقوقء - 67

 .(3)درضم٦م أخػ ؾمٌٕمقن ىمدم سمٙمؾ

/  2ش »قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦مش. »سم٤مجلدار يٚمّمؼ طمتك اًمّمٗم٤م قمغم اًمّمٕمقد» - 62

 ش.234

 قمغم وشمقومٜمل ٟمٌٞمؽ سمًٜم٦م اؾمتٕمٛمٚمٜمل مهللا: اًمّمٗم٤م ُمـ هٌقـمف ذم اًمدقم٤مء - 63

 .(4)اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م سمرمحتؽ اًمٗمتـ ُمْمالت ُمـ وأقمذين ُمٚمتف

                                                           

 ش:388 ص" » ُمٜمًٙمف"  ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل (7)

 يًتح٥م وٓ إدقمٞم٦م ُمـ ؿم٤مء سمام ذسمف قمٜمد ويدقمق ُمٜمف ويتْمٚمع زُمزم ُم٤مء ُمـ ينمب أن ويًتح٥م

 .ُمٜمٝم٤م آهمت٤ًمل

 وؾمقي٧م هدُم٧م ىمد زُمزم قمغم يم٤مٟم٧م اًمتل اًم٘م٦ٌم أن ذًمؽ هلل واحلٛمد ممٙمٜم٦م همػم اًمٞمقم أصٌح٧م اًمٌدقم٦م وهذه (2)

 اًمٌٞم٧م رؤي٦م يٛمٙمـ ٓ سمحٞم٨م اعمًجد أرض حت٧م ُم٤م إمم اًمٌئر سمٖمروم٦م وٟمزل اعمّمٚملم قمغم ًمٚمتقؾمع سم٤مٕرض

 .ُمٜمٝم٤م

ش 722 ص" » اًمذيؾ"  ومراضمع"  اعمقوققم٤مت"  ذم وهمػمه اًمًٞمقـمل أورده ُمقوقع ذًمؽ ذم اًمقارد واحلدي٨م (3)

 ش.74 ص" » اًمتذيمرة"  و

 .وٕمٞمػ سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف. اًمّمٗم٤م قمٜمد ي٘مقًمف يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ سمٕمْمف روي (4)



 68   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 إقمز أن٧م إٟمؽ شمٕمٚمؿ قمام ودم٤موز وارطمؿ اهمٗمر رب: اًمًٕمل ذم اًم٘مقل - 64

 صمالصم٤م أيمؼم اهلل ُمٖمٗمقرة، وذٟم٤ٌم ُمؼمورة قمٛمرة أو ُمؼمورا طمج٤م اضمٕمٚمف مهللا إيمرم،

 ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أوٟٓم٤م ُم٤م قمغم هلل واحلٛمد هداٟم٤م ُم٤م قمغم أيمؼم اهلل احلٛمد وهلل

 إمم... وطمده اهلل إٓ إهل ٓ ىمدير رء يمؾ قمغم وهق احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف ذيؽ

 .(7)اًمٙم٤مومرون يمره وًمق: ىمقًمف

 .(2)اًمّمٗم٤م قمغم خيتؿ سمحٞم٨م ؿمقـم٤م قمنمة أرسمع اًمًٕمل - 65

/  9ش »ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقوي ذحش. »اًمٕمٛمرة أو احل٩م ذم اًمًٕمل شمٙمرار» - 66

 ش.25

 وش اًمٌدع إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨م» (3)شاًمًٕمل ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ريمٕمتلم صالة» - 67

 ش.717» شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخش اًمٜمقراٟمٞم٦م اًم٘مقاقمد»

 طمتك اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل ذم اؾمتٛمرارهؿ - 68

 .اجلامقم٦م صالة شمٗمقهتؿ

 ُمٜمك هذه مهللاش: »اإلطمٞم٤مء» ذم يم٤مًمذي ُمٜمك أتك إذا ُمٕملم دقم٤مء اًمتزام - 69

 اضمٕمٚمٝم٤م مهللا: »ُمٜمٝم٤م ظمرج وإذاش ـم٤مقمتؽ وأهؾ أوًمٞم٤مئؽ قمغم ُمٜمٜم٧م سمام قمكم وم٤مُمٜمـ

 .إًمخ...ش ىمط همدوهت٤م همدوة ظمػم

                                                           

 وروي. اًمٌٞمٝم٘مل رواه. إيمرم إقمز وأن٧م وارطمؿ اهمٗمر رب: قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد اسمـ قمغم ُمقىمقوم٤م ُمٜمف صح (7)

 .يّمح ومل ُمرومققم٤م

 ش.33» وم٘مرة ؾمٌؼ يمام اعمروة قمغم واخلتؿ أؿمقاط ؾمٌٕم٦م واًمًٜم٦م (2)

 - 756/  2" » اًمٗمتح"  ذم اهلامم اسمـ وىم٤مل اًمٓمقاف ريمٕمتل قمغم ىمٞم٤مؾم٤م واطمد همػم اؾمتح٤ٌمهبام إمم ذه٥م (3)

 ش:757

 اهلل صغم اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل وداقم٦م أب سمـ اعمٓمٚم٥م روى ُم٤م وهق ٟمص ومٞمف إذ اًم٘مٞم٤مس هذا إمم طم٤مضم٦م وٓ

 رواه. أطمد اًمٓم٤مئٗملم وسملم سمٞمٜمف وًمٞمس اعمٓم٤مف طم٤مؿمٞم٦م ذم ريمٕمتلم ومّمغم.. ضم٤مء ؾمٕمٞمف ُمـ ومرغ طملم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 .ُم٤مضمف واسمـ أمحد

 يمام"  ؾمٌٕم٦م"  واًمّمقاب"  ؾمٕمٞمف"  ًمٗمظ قمٚمٞمف حترف وم٘مد اًمٜمحرير اًمٕم٤ممل هذا ُمثؾ ُمـ قمجٞم٥م وهؿ هذا: ىمٚم٧م

 صمؿ ؾمٌٝم٤م سم٤مًمٌٞم٧م ـم٤مف"  ًمف أظمرى رواي٦م وذم"  أؾمٌققمف"  سمٚمٗمظ اعمًٜمد ذم وهقش 2958» رىمؿ ُم٤مضمف اسمـ ذم

سم٤م ومٞمف وم٢من إؾمٜم٤مده ىمٌؾ ُمـ يّمح ٓ أصٚمف ُمـ احلدي٨م أن قمغم... " سمحذائف ريمٕمتلم صغم  يمام وضمٝم٤مًم٦م اوٓمرا

 ش.773» اًمتٕمٚمٞمؼ واٟمٔمرش 23 ص» قمٜمف اًمتٜمٌٞمف ؾمٌؼ يمامش 932» رىمؿ"  اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"  ذم سمٞمٜمتف
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 عرفة زمدع

 ظمِمٞم٦م اطمتٞم٤مـم٤م اًمزُمـ ُمـ ؾم٤مقم٦م اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم قمروم٦م ضمٌؾ قمغم اًمقىمقف - 71

 .(7)اهلالل ذم اًمٖمٚمط

/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦مش. »سمٛمٜمك قمروم٦م ًمٞمٚم٦م اًمٙمثػم اًمِمٛمع إي٘م٤مد» - 77

 ش.277/  2ش »طم٤مؿمٞمتف» ذم واًمٌجػمُملش. 379 ،378 ،377

 قمرؿمف اًمًامء ذم اًمذي ؾمٌح٤من: ُمرة أخػ يمٚمامت سمٕمنم قمروم٦م ًمٞمٚم٦م اًمدقم٤مء - 72

 .(2)إًمخ... ؾمٌٞمٚمف اًمٌحر ذم اًمذي ؾمٌح٤من ُمقـمئف إرض ذم اًمذي ؾمٌح٤من

 قمغم اًم٤ٌمقم٨مش. »واطمدة رطمٚم٦م قمروم٦م إمم ُمٙم٦م ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم رطمٞمٚمٝمؿ» - 73

 .(3)ش 71 - 69ش »اًمٌدع إٟمٙم٤مر

 ش.227/  4ش »اعمدظمؾ» (4)ش ًمٞمال قمروم٦م إمم ُمٜمك ُمـ اًمرطمٞمؾ» - 74

 قمغم اًم٤ٌمقم٨مش. »قمروم٦م ًمٞمٚم٦م قمروم٤مت ضمٌؾ قمغم واًمِمٛمقع اًمٜمػمان إي٘م٤مد» - 75

 ذم اإلسمداع» وش 273/  2» ًمٚمِم٤مـمٌلش آقمتّم٤مم» وش 379 ،378/  2ش »اًمٌدع إٟمٙم٤مر

 ش.765ش »آسمتداع ُمْم٤مر

 .(5)قمروم٦م ًمٞمقم آهمت٤ًمل - 76

                                                           

 .احلزم وهق: وىم٤مل"  اإلطمٞم٤مء"  ذم ذًمؽ اؾمتحًـ (7)

 أت٘مك وهق وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ًمٗمٕمٚمف طمًٜم٤م طم٘م٤م يم٤من ًمق إذ اًمٗم٘مٞمف هذا ُمثؾ ُمـ قمجٞم٥م رء وهذا

 ش:374/  2" » اعمجٛمققم٦م"  ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل. اًمٜم٤مس

 .ظمٓم٠م يم٤من ذًمؽ إمم أوم٣م وم٢مذا اعمٕمٚمقُم٦م اًمًٜم٦م خي٤مًمػ مل ُم٤م طمًـ آطمتٞم٤مط

".  يّمح ٓ: " وىم٤مل"  اعمقوققم٤مت"  ذم اجلقزي اسمـ أورده سمؾ وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده وًمٙمـ طمدي٨م ومٞمف ضم٤مء وىمد (2)

 .سمْمٕمٗمف ُمًٚمؿ أنف ُمٜمف ي١مظمذ سمامش 721/  7" » اًممزم"  ذم اًمًٞمقـمل وشمٕم٘مٌف

 قمغم وي٤ًمقمدهؿ يمثػما  اًمًٜم٦م هبذه اًمٜم٤مس شم٤ًمهؾ وىمد. شم٘مدم يمام قمروم٦م ًمٞمٚم٦م ُمٜمك ذم اًمٌٞم٤مت اًمقاضم٥م سمؾ واًمًٜم٦م (3)

 ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ جيدون وىمد طمجف ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ُمت٤مسمٕم٦م هيٛمٝمؿ ٓ اًمذيـ اعمٓمقوملم سمٕمض ذًمؽ

 ". ٟمًؽ سمف يتٕمٚمؼ ٓ ُمٜمزل ُمٌٞم٧م ُمٜمك ذم اعمٌٞم٧م إن: " اًمٖمزازم يم٘مقل ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ هيقن

 .شم٘مدم يمام قمروم٦م يقم ؿمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ُمٜمك ُمـ اخلروج واًمًٜم٦م (4)

 وٕمٞمػ ومٝمق"  قمروم٦م ويقم اًمٜمحر ويقم اًمٗمٓمر يقم يٖمتًؾ يم٤من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن"  طمدي٨م وأُم٤م (5)

ي٦م ٟمّم٥م"  ذم اًمزيٚمٕمل سمٞمٜمف يمام ضمدا  = قمغم طم٤مًمف ظمٗمل وىمدش 45/  7" » اًمٗمتح"  ذم اهلامم واسمـش 85/  7" » اًمرا



 71   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اهلل ؾمٌح٤من: اًمرمح٦م ضمٌؾ قمغم سمٍمه ووىمع قمروم٤مت ُمـ ىمرب إذا ىمقًمف - 77

 .أيمؼم واهلل اهلل إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد

ش. قمروم٦م يقم سم٤مٟمتّم٤مف اًمقىمقف وىم٧م دظمقل ىمٌؾ قمروم٤مت إمم اًمرواح» - 78

 ش.766ش »اإلسمداع»

 اًمّمالة صمؿ ُمرة ُم٤مئ٦م اإلظمالص ؾمقرة ىمراءة صمؿ ُمرة ُم٤مئ٦م قمروم٤م قمغم اًمتٝمٚمٞمؾ - 79

 .(7)ُمرة ُم٤مئ٦م ُمٕمٝمؿ وقمٚمٞمٜم٤م: آظمره٤م ذم يزيد ط قمٚمٞمف

 .(2)اًمدقم٤مء وشمرك قمروم٤مت قمغم اًمًٙمقت - 81

 وش 381/  2ش »شمٞمٛمٞم٦م اسمـ جمٛمققم٦مش »قمروم٤مت ذم اًمرمح٦م ضمٌؾ إمم اًمّمٕمقد» - 87

 ش.227/  4ش »اعمدظمؾ» و (3)ش 69ش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م اظمتٞم٤مراشمف»

 ومٞمٝم٤م واًمّمالة آدم ىم٦ٌم ويًٛمقهن٤م اًمرمح٦م ضمٌؾ قمغم اًمتل اًم٘م٦ٌم دظمقل - 82

 اًمٍماط اىمتْم٤مء» وش 381/  2ش »شمٞمٛمٞم٦م اسمـ جمٛمققم٦مش. »سم٤مًمٌٞم٧م يمٓمقاف هب٤م واًمٓمقاف

 ش.237/  4ش »اعمدظمؾ» وش 749» ًمفش اعمًت٘مٞمؿ

 ويٕم٤مٟمؼ اًمريم٤ٌمن يّم٤مومح أورق مجؾ قمغم قمروم٦م قمِمٞم٦م يٜمزل شمٕم٤ممم اهلل أن اقمت٘م٤مد» - 83

 .(4)ش 279/  7ش »شمٞمٛمٞم٦م اسمـ جمٛمققم٦مش. »اعمِم٤مة

 .(7)اجلٛمٕم٦م ذم يمام سمجٚم٦ًم سمٞمٜمٝمام يٗمّمؾ ظمٓمٌتلم قمروم٦م ذم اإلُم٤مم ظمٓم٦ٌم - 84

                                                           

 ذم أصح٤مسمف قمـ وٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مؾ وملش: " 381: 2" » جمٛمققمف"  ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 يم٤مًمٖمًؾ ذًمؽ ؾمقى وُم٤م قمروم٦م يقم واًمٖمًؾ ُمٙم٦م دظمقل قمٜمد واًمٖمًؾ اإلطمرام همًؾ: أهم٤ًمل صمالصم٦م إٓ احل٩م

 ". سمدقم٦م هق سمؾ ًمف أصؾ ومال سمٛمزدًمٗم٦م وًمٚمٛمٌٞم٧م واًمٓمقاف اجلامر ًمرُمل

 إؾمٜم٤مده ذم وًمٞمس همري٥م ومٜمـ هذا: " وىم٤مل"  اًمِمٕم٥م"  ذم اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف إؾمٜم٤مده يّمح ومٞمف اًمقارد واحلدي٨م (7)

 ًمٗمظ سمدونش 767/  2" » اًمٗمتح"  ذم اهلامم اسمـ وذيمرهش 7267" » اًممزم"  ذم ٟم٘مٚمف يمام"  اًمقوع إمم يٜم٥ًم ُمـ

 " ًمٞمس" 

 ش.229/  4" » اعمدظمؾ"  اٟمٔمر (2)

 ". إمج٤مقم٤م اًمرمح٦م ضمٌؾ صٕمقد ينمع وٓ: " ومٞمف ىم٤مل (3)

 :ىم٤مل صمؿ طمديث٤م ذًمؽ روى سمٕمْمٝمؿ أن وذيمر (4)

 احلؼ همػم اهلل قمغم اًم٘م٤مئٚملم أقمٔمؿ ُمـ وىم٤مئٚمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ورؾمقًمف اهلل قمغم اًمٙمذب أقمٔمؿ ُمـ وهذا



 77 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 .(2)اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة - 85

ذان - 86  .(3)ظمٓمٌتف ُمـ اخلٓمٞم٥م يٜمتٝمل أن ىمٌؾ قمروم٦م ذم واًمٕمٍم ًمٚمٔمٝمر ٕا

 ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا : قمروم٦م ذم اًمّمالة ُمـ ومراهمف سمٕمد ُمٙم٦م ٕهؾ اإلُم٤مم ىمقل - 87

 .(4)ؾمٗمر

 .(5)قمروم٦م ذم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة سملم اًمتٓمقع - 88

 ذم أورده اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اخلي يمدقم٤مء سمٕمروم٦م ظم٤مص دقم٤مء أو ذيمر شمٕمٞملم - 89

دقمٞم٦م ُمـ وهمػمه...ش ؾمٛمع قمـ ؾمٛمع وٓ ؿم٠من قمـ ؿم٠من يِمٖمٚمف ٓ ُمـ ي٤م: وأوًمفش اإلطمٞم٤مء»  ٕا

 .(6)هذا يمت٤مسمٜم٤م ىمٞم٤مس ُمـ صٗمح٤مت ؾم٧م ُمـ أيمثر يٌٚمغ وسمٕمْمٝم٤م

 .اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ اًمٌٕمض إوم٤مو٦م - 91

ٜم٦م قمـ اؾمتٗم٤مض ُم٤م - 97  وؾمٌٕملم اصمٜملم شمٕمدل اجلٛمٕم٦م يقم قمروم٦م وىمٗم٦م أن اًمٕمقام أخ

 .(7)ش 23/  7ش »اعمٕم٤مد زاد. »طمج٦م

                                                           

/  2" » اًمٗمتح"  ذم اهلامم اسمـ ومتٕم٘مٌف".  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٕمٚمف هٙمذا": "  اهلداي٦م"  ذم ىم٤مل (7)

 :سم٘مقًمفش 763

 .طمدي٨م ومٞمف حييين ٓ

ي٦م ٟمّم٥م"  واٟمٔمرش 6 - 58» اًمٗم٘مرة ذم ؾمٌؼ ح٤م خم٤مًمػ ٕنف. ُمٜمٙمر ؿم٤مذ ذًمؽ ومٞمف اًمذي واحلدي٨م (2) /  3" » اًمرا

 ش.61 - 59

 ش.67 - 61» اًمٗم٘مرة ذم ؾمٌؼ يمام اخلٓم٦ٌم ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد سم٤مٕذان اًمٌدء واًمًٜم٦م (3)

 حتٗم٦م"  ُمٜمٝم٤م ُم٤ًمومرا  يم٤من إذا قمروم٦م ذم اإلُم٤مم وفم٤مئػ ُمـ أنف قمغم احلٜمٗمٞم٦م يمت٥م ُمـ يمت٤مب ُم٤م همػم ذم هذا ضم٤مء (4)

 ش:378/  2" » جمٛمققمف"  ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وىمدش 876/  2/  7" » اًمٗم٘مٝم٤مء

 يٗمٕمٚمقن ُمٙم٦م أهؾ يم٤من يمام وُمٜمك وُمزدًمٗم٦م سمٕمروم٦م اًمّمالة جيٛمٕمقن ويمذًمؽ ُمٙم٦م أهؾ وهمػم ُمٙم٦م أهؾ وي٘مٍم

 ريض وقمٛمر سمٙمر أب ظمٚمػ يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  ويمذًمؽ وُمٜمك وُمزدًمٗم٦م سمٕمروم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ظمٚمػ

 هلؿ ىم٤مًمقا  وٓ اًمّمالة يتٛمقا  أن ُمٙم٦م أهؾ ُمـ أطمدا ظمٚمٗم٤مؤه وٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ي٠مُمر ومل قمٜمٝمام اهلل

 .أظمٓم٠م وم٘مد قمٜمٝمؿ ذًمؽ طمٙمك وُمـ ؾمٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أتقا : وُمٜمك وُمزدًمٗم٦م سمٕمروم٦م

 .سمدقم٦م أنف ُمٕمٜم٤مه وهذا. ُمٙمروه سم٠منف"  اهلداي٦م ذح"  ذم ذًمؽ وصػ (5)

 سمؾ ذيمرا  وٓ دقم٤مء ًمٕمروم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل يٕملم ومل  ش:381/  2" » جمٛمققمف"  ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (6)

 .اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك شمٕم٤ممم اهلل ويذيمر وهيٚمؾ يٙمؼم ويمذًمؽ اًمنمقمٞم٦م إدقمٞم٦م ُمـ ؿم٤مء سمام اًمرضمؾ يدقمق

 ش.64» سمرىمؿ اعمت٘مدم اًمتٕمٚمٞمؼ وم٤مٟمٔمر أجْم٤م يٚمٌل أن ًمف يًـ أنف قمٚمٞمف ويًتدرك: ىمٚم٧م

 = :ىم٤مل أقماله اعمذيمقر اعمّمدر ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ إًمٞمف أؿم٤مر ُمقوقع طمدي٨م اًمٌدقم٦م هذه وأصؾ (7)



 72   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ضمتامع ىمّمد ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمٚمف اًمذي اًمتٕمريػ» - 92  ذم قمروم٦م يقم قمِمٞم٦م ٓا

 واخلٓم٥م اًمِمديد اًمّمقت رومع ُمع ويذيمرون ومٞمدقمقن اًمٌٚمد ظم٤مرج ُمٙم٤من ذم أو اجلقاُمع

ؿمٕم٤مر ٞمٝم٘مل ؾمٜمـش. »قمروم٦م سم٠مهؾ ويتِمٌٝمقن وٕا  و وإسمراهٞمؿ ومح٤مد احلٙمؿ قمـش 778/  5ش »اًٌم

ىمتْم٤مء»  ش.573» ًمٚمحٚمٌلش اعمّمكم ُمٜمٞم٦م» وش 749ش »ٓا

 اظمزدلِة زمدع

ع» اإليْم٤مح» - 93  ش ُمزدًمٗم٦م إمم قمروم٦م ُمـ اًمدومع وىم٧مش اإلها

 ش.338 - 337/  7ش »اعمٕم٤مد زاد» 

 ش.281/  2ش »اإلؾمالم ؿمٞمخ جمٛمققم٦م. »سمٛمزدًمٗم٦م ًمٚمٛمٌٞم٧م آهمت٤ًمل - 94

 .(7)ًمٚمحرم شمقومػما  ُم٤مؿمٞم٤م ُمزدًمٗم٦م ًمٞمخؾ اًمرايم٥م ٟمزول اؾمتح٤ٌمب - 95

                                                           

 إضمقسم٦م ذم اًمٙمقصمري اًمٕمالُم٦م ٟم٘مٚمف سمام ٟم٘مٚمف سمام شمٖمؽم ومال وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ ًمف أصؾ ٓ سم٤مـمؾ

 هذا إؾمٜم٤مد ذم اعمحدصملم سمٕمض ذيمره أُم٤م: ىم٤مل أنف اًم٘م٤مري قمغم اًمِمٞمخ قمـش طمٚم٥م ـمٌع 37 ص 1"  اًمٗم٤موٚم٦م

 قمٜمد إقمامل ومْم٤مئؾ ذم ُمٕمتؼم اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م وم٢من اعم٘مّمقد يي ٓ صحتف شم٘مدير ومٕمغم وٕمٞمػ أنف احلدي٨م

 اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ طمٙمؿ ُمع وم٘مط شمْمٕمٞمٗمف قمغم ٟمص أطمدا أن ٟمٕمٚمؿ ومال. اًمٙمامل أرسم٤مب ُمـ اًمٕمٚمامء مجٞمع

ىمع وهذا. سمٌٓمالٟمف  ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٌٕمض إًمٞمف يذه٥م ُم٤م ؿم١مم قمغم اًمٙمثػمة إُمثٚم٦م ُمـ اًمقا

 وم٘مد آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إضمقسم٦م ذم ُمًٌقـم٤م دمده يمام اعمذه٥م هذا شمٗمًػم ذم اظمتالومٝمؿ يمثرة قمغم إقمامل ومْم٤مئؾ

 ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م يٕمٛمؾ ومٞم٘مقل آظمر ومٞم٠ميت وٕمٞمػ أنف قمٚمٞمف اًمٌٕمض ومٞمٓمٚمؼ يمٝمذا سم٤مـمال احلدي٨م يٙمقن

 أن ُمع سمف اًمٕمٛمؾ ذوط ُمـ هق اًمذي اًمِمديد اًمْمٕمػ ُمـ ؾمالُمتف ُمـ يتح٘مؼ أن دون إقمامل ومْم٤مئؾ

 ذم ُم٘مرر هق يمام اًمْمٕمٞمػ أىم٤ًمم ُمـ ٕهن٤م اًمقوع وٓ سمؾ اًمِمديد اًمْمٕمػ يٜم٤مذم ٓ اعمٓمٚمؼ اًمْمٕمػ

 ومٞمف ًمإلٟم٤ًمن ومٞمام حمٚمف هذا وم٢من اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م سم٤مًمٕمٛمؾ احلدي٨م هذا قمالىم٦م ُم٤م ؿمٕمري ًمٞم٧م صمؿ. اعمّمٓمٚمح

ومؼ قمروم٦م ذم اًمقىمقف يمذًمؽ وًمٞمس وومٕمال شمريم٤م اخلػمة  اًم٤ٌمـمؾ احلدي٨م ٟمص ودمد هذا. اجلٛمٕم٦م ًمٞمقم اعمقا

 واوم٘مقا  اًمذي اًمٕمٚمامء ذيمر ُمعش 217» رىمؿ"  واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمػ إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"  يمت٤مب ذم إًمٞمف اعمِم٤مر

 .احلدي٨م سمٌٓمالن طمٙمٛمف قمغم اًم٘مٞمؿ اسمـ

 صحٞمح همػم اًمٕمٚمامء مجٞمع قمٜمد إقمامل ومْم٤مئؾ ذم ُمٕمتؼم اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن: اًم٤ًمسمؼ اًم٘م٤مري ىمقلش شمٜمٌٞمف»

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل حيرر مل يم٤من وإن"  اًمٗم٤موٚم٦م إضمقسم٦م"  ذم دمده ُمٕمروف ذًمؽ ذم وم٤مخلالف

 أتك أنف ُم٣م وىمد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ًمٗمٕمٚمف يمذًمؽ يم٤من وًمق إطمٞم٤مئف ذم اًمٖمزازم ذًمؽ اؾمتح٥م (7)

 .احلرام اعمِمٕمر أتك طمتك ٟم٤مىمتف ريم٥م اًمٗمجر صغم طمٞمٜمام وأنف رايم٤ٌم ُمزدًمٗم٦م



 73 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ومٞمٝم٤م مجٕم٧م ُمزدًمٗم٦م هذه إن مهللا: ُمزدًمٗم٦م سمٚمغ إذا سم٘مقًمف اًمدقم٤مء اًمتزام - 96

 .اإلطمٞم٤مء ذم ُم٤م إًمخ... ُم١مشمٜمٗم٦م طمقائ٩م ٟم٠ًمخؽ خمتٚمٗم٦م أخًٜم٦م

 قمـ وآٟمِمٖم٤مل اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٜمزول ومقر اعمٖمرب صالة إمم اعم٤ٌمدرة شمرك - 97

 .احلَم سمٚم٘مط ذًمؽ

 سمٕمد واًمقشمر اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م إمم مجٕمٝم٤م أو اًمّمالشملم سملم اعمٖمرب ؾمٜم٦م صالة - 98

 .اًمٖمزازم ي٘مقل يمام اًمٗمريْمتلم

 اًمٌدع إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨مش. »احلرام وسم٤معمِمٕمر اًمٜمحر ًمٞمٚم٦م اًمقىمٞمد زي٤مدة» - 99

 ش.- 69و25ش »واحلقادث

 .(7)اًمٚمٞمٚم٦م هذه إطمٞم٤مء - 711

 ش 267/  7ش »اًمٜمدي٦م اًمروو٦م. »سمٞم٤مت سمدون سم٤معمزدًمٗم٦م اًمقىمقف - 717

م اعمِمٕمر إمم اٟمتٝمك إذا اًمدقم٤مء اًمتزام - 712  اعمِمٕمر سمحؼ مهللا: سم٘مقًمف احلرا

م  اًمتحٞم٦م ُمٜم٤م حمٛمد روح أبٚمغ واعم٘م٤مم واًمريمـ احلرام واًمِمٝمر احلرام واًمٌٞم٧م احلرا

 .(2)واإليمرام اجلالًم٦م ذا ي٤م اًمًالم دار وأدظمٚمٜم٤م واًمًالم

 ُمـ اًمٜمحر يقم يرُمٞمف اًمذي احلَم أظمذ ويًـش: »325/  7» اًم٤ٌمضمقري ىمقل - 713

 .(3)ش حمن وادي ُمـ شم١مظمذ اجلٛمرات ُمـ واًم٤ٌمىمل ؾمٌع وهل اعمزدًمٗم٦م

                                                           

 قمٚمٞمف اهلل صغم أنفش 72» اًمٗم٘مرة ُمـ قمٚمٛم٧م وىمد اًم٘مرسم٤مت حم٤مؾمـ ُمـ إهن٤م وىم٤مل اًمٖمزازم إطمٞم٤مءه٤م اؾمتحًـ (7)

 .ذًمؽ ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم ُم٣م وىمد حمٛمد هدى اهلدى وظمػم اًمٗمجر شمٓمٚمع طمتك ٟم٤مم وؾمٚمؿ

 واًمِمٝمر واًمٌٞم٧م احلرام اعمِمٕمر سمحؼ اهلل إمم اًمتقؾمؾ وهق اًمًٜم٦م خي٤مًمػ ُم٤م ومٗمٞمف حمدصم٤م يمقٟمف ُمع اًمدقم٤مء وهذا (2)

 ٟمص وىمد اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمت٥م ذم ُمٗمّمؾ هق يمام وصٗم٤مشمف سم٠مؾمامئف شمٕم٤ممم إًمٞمف يتقؾمؾ وإٟمام واعم٘م٤مم واًمريمـ

 اًمدر قمغم اعمحت٤مر رد"  اٟمٔمر... اًمخ احلرام اعمِمٕمر سمحؼ أؾم٠مخؽ إين مهللا: اًم٘مقل هذا يمراهٞم٦م قمغم احلٜمٗمٞم٦م

 .يمتٌٝمؿ ُمـ"  اعمخت٤مر

 سم٠منف وم٘م٤مل ذيمره اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ ذم اًمٖمزازم ظم٤مًمٗمف وىمد اعمِم٤ميخ ؾمٜم٦م يٕمٜمل ومٚمٕمٚمف اًمًٜم٦م ذم أصؾ هلذا وًمٞمس (3)

 ش.83» وم٘مرة شم٘مدم يمام اًمًٜم٦م ظمالف ذًمؽ ويمؾ اعمزدًمٗم٦م ُمـ يمٚمٝم٤م سم٤محلّمٞم٤مت يتزود



 74   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 الرول زمدع

 ش 381/  2ش »شمٞمٛمٞم٦م اسمـ جمٛمققم٦م. »اجلامر ًمرُمل اًمٖمًؾ - 714

 .(7)اًمرُمل ىمٌؾ احلّمٞم٤مت همًؾ - 715

ًٌٞمح - 716  .اًمتٙمٌػم ُمٙم٤من اًمذيمر ُمـ همػمه أو اًمت

 ُمؼمورا طمجل اضمٕمؾ مهللا وطمزسمف ًمٚمِمٞمٓم٤من زقمام: ىمقهلؿ اًمتٙمٌػم قمغم اًمزي٤مدة - 717

٤مقم٤م سمٙمت٤مسمؽ إيامٟم٤م مهللا ُمٖمٗمقرا وذٟمٌل ُمِمٙمقرا وؾمٕمٞمل ٜم٦م واشم ٞمؽ ًم  .ٟم

 قمٜمد طمّم٤مة يمؾ ُمع ي٘مقل أن ويًـش: »325/  7» طم٤مؿمٞمتف ذم اًم٤ٌمضمقري ىمقل - 718

ؿ: اًمرُمل  ش.اًمٙم٤مومرون يمره وًمق: ىمقًمف إمم... وقمده اهلل صدق أيمؼم واهلل اهلل سًم

 قمغم اًمٞمٛمٜمك إهب٤مُمف ـمرف يٕمض: سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل ًمٚمرُمل ُمٕمٞمٜم٦م يمٞمٗمٞم٤مت اًمتزام - 719

٤ٌمسم٦م وؾمط  حيٚمؼ: آظمر وىم٤مل. ومػمُمٞمٝم٤م ؾمٌٕملم قم٤مىمد يم٠منف اإلهب٤مم فمٝمر قمغم احلّم٤مة ويْمع اًًم

 .(2)قمنمة قم٤مىمد يم٠منف إهب٤مُمف ُمٗمّمؾ قمغم ويْمٕمٝم٤م ؾم٤ٌمسمتف

 .ومّم٤مقمدا أذرع مخ٦ًم اعمرُمك وسملم سمٞمٜمف يٙمقن أن: اًمراُمل ُمقىمػ حتديد - 771

 .سم٤مًمٜمٕم٤مل اجلٛمرات رُمل - 777

 واحلٓؼ الذزمح زمدع

 حلٛمف أن سمزقمؿ سمثٛمٜمف اًمتّمدق إمم اهلدي ُمـ اًمقاضم٥م ذسمح قمـ اًمرهم٦ٌم - 772

 .(3)اًم٘مٚمٞمؾ إٓ ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد وٓ ًمٙمثرشمف اًمؽماب ذم يذه٥م

 .اًمٜمحر يقم ىمٌؾ سمٛمٙم٦م اًمتٛمتع هدي سمٕمْمٝمؿ ذسمح - 773
                                                           

 .ـمٝم٤مرشمف اًمرُمل طمجر ذم يِمؽمط وٓش: 411/  2» اًمٌجػمُمل ىم٤مل (7)

 أوًمقي٦م قمغم دًمٞمؾ ي٘مؿ مل أنف ذيمر صمؿ. قمن واًمقهج٦م اًمزمح٦م ُمع سمف اًمرُمل ُمـ اًمتٛمٙمـ ذم وهذا: اهلامم اسمـ ىم٤مل (2)

 ش.83 رىمؿ» اًمتٕمٚمٞمؼ راضمع. إجن هق ُم٤م وإصؾ اًمٙمٞمٗمٞم٦م شمٚمؽ

 ُمع اًمرأي سمٛمجرد واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اًمنمع شمٕمٓمٞمؾ ُمـ ومٞمف ح٤م اًمٌدع أظم٨ٌم ُمـ وهذا: ىمٚم٧م (3)

 شمقضمٞمٝم٤مت اًمذسمح ذم يٚمتزُمقن ٓ ٕهنؿ أنٗمًٝمؿ اعمْمحقن هؿ إٟمام ُمٜمٝم٤م اًمت٤مُم٦م آؾمتٗم٤مدة قمدم قمـ اعم١ًمول أن

 ش.97» رىمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع



 75 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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ٜم٦مش: »اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم ىمقل - 776 ت٘مٌؾ أن واًم ٚم٦م ًي  قمٜمد اًمدقم٤مءش. احلٚمؼ ذم اًم٘م

 واهمٗمر ُمٜمل ومت٘مٌؾ سمٞمدك ٟم٤مصٞمتل هذه مهللا قمٚمٞمٜم٤م، وأنٕمؿ هداين ُم٤م قمغم هلل احلٛمد: سم٘مقًمف احلٚمؼ

ل، زم  اهمٗمر مهللا درضم٦م، هب٤م زم وارومع ؾمٞمئ٦م قمٜمل هب٤م واُمح طمًٜم٦م ؿمٕمرة سمٙمؾ زم ايمت٥م مهللا ذٌٟم

 .(3)آُملم اعمٖمٗمرة واؾمع ي٤م واعم٘مٍميـ وًمٚمٛمحٚم٘ملم زم

 .ش2/381ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م. »اجلٛمرات قمٜمد اًمتل سم٤معم٤ًمضمد اًمٓمقاف - 778

 .(4)ش717ش »اًمٜمقراٟمٞم٦م اًم٘مقاقمدش. »اًمٜمحر يقم سمٛمٜمك اًمٕمٞمد صالة اؾمتح٤ٌمب»- 779

 .(5)اعمتٛمتع ُمـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف سمٕمد اًمًٕمل شمرك - 721

 والقداع وتٕقعة زمدع

 ش.468/  7ش »اعمٜم٤مر شمٗمًػمش. »اًمٙمٕم٦ٌم سمٙمًقة آطمتٗم٤مل» - 727

 .(6)اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم يمًقة - 722

                                                           

 ش.91» رىمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام سمٞمٛمٞمٜمف اًمٌدء واًمًٜم٦م (7)

 اهلل رطمؿ: " وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وىمقًمفش وُم٘مٍميـ رؤوؾمٙمؿ حمٚم٘ملم» شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف يمٚمف طمٚم٘مف واًمقاضم٥م (2)

"  وىمقًمف اًم٘مزع قمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًمٜمٝمٞمف سحي٦م خم٤مًمٗم٦م اعمذيمقر آىمتّم٤مر ذم وٕن... " اعمحٚم٘ملم

 ىمقل هق يمام آؾمتٞمٕم٤مب وضمقب احلٚمؼ ذم اًمدًمٞمؾ ُم٘مت٣م :اهلامم اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ"  يمٚمف دقمقه أو يمٚمف اطمٚم٘مقه

 .سمف اهلل أديـ اًمذي وهق ُم٤مًمؽ

 وم٢مين قمٚمٛم٧م ومٞمام اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا أن وُمع دًمٞمؾ أي قمٚمٞمف يذيمر ومل".  اًم٘مدير ومتح"  ذم ذًمؽ اؾمتح٥م (3)

 وأن قمٜمف اعمٜمٝمل اًمدقم٤مء ذم آقمتداء ُمـ... " طمًٜم٦م ؿمٕمره سمٙمؾ زم ايمت٥م مهللا: " ومٞمف ىمقًمف يٙمقن أن أظمِمك

"  ذم سمٞمٜمتف يمام ُمقوقع طمدي٨م وهق"  طمًٜم٦م ؿمٕمرة سمٙمؾ ًمّم٤مطمٌٝم٤م إوحٞم٦م"  طمدي٨م ُمـ ُم٘مت٤ًٌم أوًمف يٙمقن

 .إًمػ سمٕمد ورىمٛمف"  إوحٞم٦م"  سمٚمٗمظ"  اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م

"  ذم وىم٤مل".  ىمط قمٞمدا سمٛمٜمك يّمٚمقا  مل وظمٚمٗم٤مؤه وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٢من اًمًٜم٦م قمـ همٗمٚم٦م هذا: " ىم٤مل (4)

 .إُمّم٤مر ٕهؾ اًمٕمٞمد يمّمالة هلؿ اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل سمؾ قمٞمد صالة سمٛمٜمك وًمٞمس ش:385/  2" » جمٛمققمتف

 ش.94» رىمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام اًمًٕمل هبذا إُمر صم٧ٌم ىمد ٕنف (5)

 ش:27/  7» طم٤مؿمٞمتف ذم اًم٤ٌمضمقري ىم٤مل (6)

 .وٟمحقه إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم ويمًقة اعمٕمروف اعمحٛمؾ قمغم اًمتٗمرج وحيرم



 76   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .(7)احل٤مضم٤مت ًم٘مْم٤مء واعمٜمؼم سم٤معم٘م٤مم اخلرق رسمط - 723

 سمٕمْمٝمؿ وشمقصٞمتٝمؿ اًمٙمٕم٦ٌم طمٞمٓم٤من قمٛمد قمغم أؾمامءهؿ احلج٤مج يمت٤مسم٦م - 724

 ش.773ش »واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـ. »سمذًمؽ

 وُم٘م٤موُمتٝمؿ احلرام اعمًجد ذم اعمّمكم يدي سملم اعمرور اؾمتح٤ٌمهبؿ - 725

 .(2)دومٕمٝمؿ حي٤مول اًمذي ًمٚمٛمّمكم

 ص» اجلقزي ٓسمـش إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمسش. »احل٤مج» ب طم٩م عمـ ُمٜم٤مداهتؿ - 726

 ش.82 صش »اًمزُم٤من آظمر سمدع ذم اًمٌٞم٤من ٟمقر» وش 754

 ش.71ش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مراتش. »شمٓمقع ًمٕمٛمرة ُمٙم٦م ُمـ اخلروج» - 727

 .(3)ش اًم٘مٝم٘مرى قمغم اًمقداع ـمقاف سمٕمد احلرام اعمًجد ُمـ اخلروج» - 728

 وش 71ش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» وش 288/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 ش.238/  4ش »اعمدظمؾ»

 اؾمؿ ويمت٥م سم٤مًمّمقر وٟم٘مِمفش اجلػم» سم٤مًمٌٞم٤مض احلج٤مج سمٞم٧م شمٌٞمٞمض» - 729

 ش.773ش »واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـش. »قمٚمٞمف احل٤مج وشم٤مريخ

                                                           

"  اًمتقطمٞمد دوًم٦م"  أن قمغم يدل مم٤م ؾمٌؼ، ومٞمام يٙمـ مل شمْمخام إظمػمة أوٟم٦م ذم شمْمخٛم٧م ىمد اًمٔم٤مهرة هذه (7)

 إٓ هٞمئ٦م سم٤معمٕمروف إُمر ومج٤مقم٦م واعمِم٤ميخ ُم٤مهل٤م رأس هق اًمذي شمقطمٞمده٤م يٜم٤مذم ُم٤م قمغم سم٤مًم٘مْم٤مء شمتٝم٤مون سمدأت

 .اهلل ؿم٤مء ُمـ

 سملم اعمرور قمـ اًمٜمٝمل ذم وردت إطم٤مدي٨م ٕن ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ أنف ؿمؽ ومال اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض سمف ىم٤مل وإن وهذا (2)

 ُمـ سمف اؾمتدًمقا  وُم٤م. ُمًجد أي وذم ُمّمغم يمؾ شمِمٛمؾ قم٤مُم٦م يديف سملم اح٤مر سمدومع وأُمره اعمّمكم يدي

 سمٞمٜمف ًمٞمس وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل رأى أنف وداقم٦م أب سمـ اعمٓمٚم٥م طمدي٨م وهق يٜمٝمض ٓ عمٙم٦م اخلّمقصٞم٦م

 وم٢مٟمف ؾمجقده ُمقوع وسملم سمٞمٜمف اعمرور ذم سيح ًمٞمس أنف ومٛمع يديف سملم يٛمرون واًمٜم٤مس ؾمؽمة اًمٙمٕم٦ٌم وسملم

 ش.932 رىمؿ" » اًمًٚمًٚم٦م"  ذم سمٞمٜمتف يمام اًمًٜمد وٕمٞمػ

 ش:232/  7" » اإلطمٞم٤مء"  ذم اًمٖمزازم ىم٤مل (3)

 .قمٜمف يٖمٞم٥م طمتك اًمٌٞم٧م قمـ سمٍمه يٍمف ٓ أن وإطم٥م

 " سمدقم٦م هذه: " ىم٤مل صمؿ اًمزاهمقين واسمـ قم٘مٞمؾ اسمـ قمـش 71 ص" » آظمتٞم٤مرات"  ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ٟمحقه وٟم٘مؾ



 77 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 اظمٕقرة اظمديٕة زمدع

 واعمًجد اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اعمًجد زي٤مرة إمم اًمرطمؾ ؿمد اًمًٜم٦م ُمـ يم٤من وح٤م هذا

 احل٩م ىمٌؾ يزوروهنام قم٤مدة اًمٜم٤مس ويم٤من وإضمر اًمٗمْمؾ ُمـ ذًمؽ ذم ورد ح٤م إىمَم

 واًمٌدع اعمحدصم٤مت ُمـ اًمٕمديد ذًمؽ ؾمٌٞمؾ ذم يريمٌقن ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم ويم٤من سمٕمده، أو

 شمٌٚمٞمٖم٤م ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمف ووم٘م٧م ُم٤م أهد أن اًمٗم٤مئدة مت٤مم ُمـ رأج٧م اًمٕمٚمؿ، أهؾ قمٜمد اعمٕمرووم٦م

 : وم٠مىمقل وحتذيرا 

 .(7)سم٤مًمًٗمر ط ىمؼمه ىمّمد - 731

 .ط اًمٜمٌل إمم واًمزوار احلج٤مج ُمع اًمٕمرائض إرؾم٤مل - 737

 .اعمٜمقرة اعمديٜم٦م دظمقل ىمٌؾ آهمت٤ًمل - 732

 رؾمقًمؽ طمرم هذا مهللا: اعمديٜم٦م طمٞمٓم٤من قمغم سمٍمه وىمع إذا اًم٘مقل - 733

 .احل٤ًمب وؾمقء اًمٕمذاب ُمـ وأُم٤مٟم٤م اًمٜم٤مر ُمـ وىم٤مي٦م زم وم٤مضمٕمٚمف

 أدظمٚمٜمل رب اهلل، رؾمقل ُمٚم٦م وقمغم اهلل سمًؿ: اعمديٜم٦م دظمقل قمٜمد اًم٘مقل - 734

 .ٟمّمػما  ؾمٚمٓم٤مٟم٤م ًمدٟمؽ ُمـ زم واضمٕمؾ صدق خمرج وأظمرضمٜمل صدق ُمدظمؾ

 .(2)ُمًجده ذم اًمٜمٌقي اًم٘مؼم إسم٘م٤مء - 735

 .ُمًجده ذم اًمّمالة ىمٌؾ ط ىمؼمه زي٤مرة - 736

 يمام ي٤ًمره قمغم يٛمٞمٜمف واوٕم٤م اخلِمقع سمٖم٤مي٦م اًم٘مؼم أُم٤مم سمٕمْمٝمؿ وىمقف - 737

 ش.391/  2» اإلؾمالم ًمِمٞمخ"  اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م: " اٟمٔمر.اًمّمالة ذم يٗمٕمؾ

 .اًمدقم٤مء أثٜم٤مء اًم٘مؼم اؾمت٘م٤ٌمل ىمّمد - 738

                                                           

 وم٢مذا احلدي٨م... " ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: " وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًم٘مقًمف اعمًجد ىمّمد واًمًٜم٦م (7)

 .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمؼمه زار اًمتحٞم٦م وصغم إًمٞمف وصؾ

 حتذير"  ذم ؾمٜمقات ُمٜمذ سمٞمٜمتف يمام اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء قمٝمد ذم يم٤من يمام سمجدار اعمًجد قمـ ومّمٚمف واًمقاضم٥م (2)

 ". ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اَّت٤مذ ُمـ اعم٤ًمضمد



 78   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش.51ش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات. »اإلضم٤مسم٦م رضم٤مء قمٜمده ًمٚمدقم٤مء اًم٘مؼم ىمّمد - 739

 .اًمدقم٤مء ذم اهلل إمم ط سمف اًمتقؾمؾ - 741

 .ُمٜمف وهمػمه٤م اًمِمٗم٤مقم٦م ـمٚم٥م - 747

 ٓ أن: »أداب ُمـ أنش 259/  7ش »اعمدظمؾ» ذم (7)احل٤مج اسمـ ىمقل - 742

 سمحقائجف ُمٜمف أقمٚمؿ ٕنف ط ىمؼمه زي٤مرة قمٜمد سمٚم٤ًمٟمف ذٟمقسمف وُمٖمٗمرة طمقائجف يذيمر

 ش.وُمّم٤محلف

 ذم وطمٞم٤مشمف اًمًالم قمٚمٞمف ُمقشمف سملم ومرق ٓش: »264/  7» أجْم٤م ىمقًمف - 743

هتؿ وٟمٞم٤مهتؿ سم٠مطمقاهلؿ وُمٕمرومتف ُٕمتف ُمِم٤مهدشمف  ش.وظمقاـمرهؿ وحتنا

 سمذًمؽ اًمٌٕمض وطمٚمػ ط اًمٜمٌل طمجرة ؿم٤ٌمك قمغم شمؼميم٤م اًمٞمد ووٕمٝمؿ - 744

 .اهلل رؾمقل ي٤م اًمِمٗم٤مقم٦م: وىمٚم٧م ؿم٤ٌميمف قمغم يدك ووٕم٧م اًمذي وطمؼ: سم٘مقًمف

 ش وٟمحقه قمقد ُمـ اًم٘مؼم جي٤مور ُم٤م أو اؾمتالُمف أو اًم٘مؼم شم٘مٌٞمؾ» - 745

/  2ش »آقمتّم٤مم» وش 776ش »آىمتْم٤مء» وش 371/  4ش »شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومت٤موى»

ش 71» ؿم٤مُم٦م ٕبش اًم٤ٌمقم٨م» وش 794/  7ش »اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» وش 741 - 734

 .(2)ش 91ش »آسمداع» وش 234ش »اعمًٚمٛملم أـمٗم٤مل» ذم واًمؼميمقي

 سمًالم واًمت٘مٞمد ص٤مطمٌٞمف وزي٤مرة ط زي٤مرشمف ذم ظم٤مص٦م صقرة اًمتزام - 746

 ويًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ويًتدسمر ط وضمٝمف قمٜمد ي٘مػ: »اًمٖمزازم ىمقل ُمثؾ ظم٤مص ودقم٤مء

: وي٘مقل اًم٘مؼم ضمدار زاوي٦م ذم اًمتل اًم٤ًمري٦م ُمـ أذرع أرسمٕم٦م ٟمحق قمغم اًم٘مؼم ضمدار

ش اهلل طمٌٞم٥م ي٤م... اهلل أُملم ي٤م... اهلل ٟمٌل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم

 صٗمح٤مت صمالث ُمـ ىمري٤ٌم اًمٓمقل ذم ذًمؽ ٟمحق ودقم٤مء صالة صمؿ ـمقيال ؾمالُم٤م ومذيمر

 اهلل رؾمقل ُمٜمٙم٥م قمٜمد رأؾمف ٕن اًمّمديؼ سمٙمر أب قمغم يًٚمؿ ذراع ىمدر يت٠مظمر صمؿ»

                                                           

 ذم قمٚمٞمف يٕمتٛمد ٓ ٟمخرف ٟمٗمًف ذم وم٢مٟمف اًمٌدع عمٕمروم٦م طمًٜم٤م ُمرضمٕم٤م اعمذيمقر يمت٤مسمف ويمقن ومْمٚمف ُمع اًمرضمؾ وهذا (7)

 .واًمٕم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد

 ش:244/  7» وىم٤مل اعمذيمقر اًمت٘مٌٞمؾ أنٙمر طملم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٖمزازم أطمًـ وىمد (2)

 ُمٕمتؼم؟ ُمـ ومٝمؾ. واًمٞمٝمقد اًمٜمّم٤مرى قم٤مدة إٟمف



 79 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 وزيري ي٤م قمٚمٞمٙمام اًمًالم: وي٘مقل اًمٗم٤مروق قمغم ويًٚمؿ ذراع ىمدر يت٠مظمر صمؿ ط

 ط اهلل رؾمقل رأس قمٜمد ومٞم٘مػ يرضمع صمؿ... اًم٘مٞم٤مم قمغم ًمف واعمٕم٤موٟملم اهلل رؾمقل

 صمؿ...ش فمٚمٛمقا  إذا أهنؿ وًمق» آي٦م وي٘مرأ  ويٛمجد حيٛمد أنف ذيمر صمؿ...ش اًم٘مٌٚم٦م ويًت٘مٌؾ

 .(7)ش صٗمح٦م ٟمّمػ ٟمحق سمدقم٤مء يدقمق

 (2)ش ىمؼمه دم٤مه اًمّمالة ىمّمد» - 747

 وش 726 - 725ش »اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة» وش 77» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـش اًمٌٙمري قمغم اًمرد» 

 ش.322/  4ش »اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م» قمغم واخل٤مدُملش 795 - 794/  7ش »اإلهم٤مصم٦م»

 - 783ش »آىمتْم٤مءش. »واًمذيمر ًمٚمتالوة وطمقًمف اًم٘مؼم قمٜمد اجلٚمقس» - 748

 ش.271

 .(3)صالة يمؾ دسمر قمٚمٞمف ًمٚمًالم اًمٜمٌقي اًم٘مؼم ىمّمد - 749

                                                           

 سمٙمر أب٤م ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: خمتٍما  اًمًالم هق واعمنموع (7)

 اهلل ؿم٤مء إن سم٠مس ومال يٚمتزُمف وٓ هيٛمٚمف مم٤م يًػما  ؿمٞمئ٤م زاد وم٢من يٗمٕمؾ قمٛمر اسمـ يم٤من يمام قمٛمر ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم

 .شمٕم٤ممم

 اجل٤مُمٕم٦م ذم أؾمت٤مذاش 7383 - 7387» اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ذم ىمْمٞمتٝم٤م اًمتل اًمثالث اًمًٜمقات ذم رأج٧م ًم٘مد (2)

 اًمِم٠من هق يمام ؾم٤ميمتقن ذًمؽ يمؾ قمـ ومٞمف واعم١ًموًمقن اًمٜمٌقي اعمًجد ذم شمٗمٕمؾ ضمدا يمثػمة سمدقم٤م اإلؾمالُمٞم٦م

 .مت٤مُم٤م ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م

 اًم٘مؼم دم٤مه اًمّمالة يت٘مّمدون احلج٤مج ُمـ يمثػما  وم٢من: اًمٌدقم٦م يمٝمذه سيح ذك هق ُم٤م اًمٌدع هذه وُمـ

 اًمذي اًم٘مؼم ضمدار يرون أهنؿ ذًمؽ قمغم ويِمجٕمٝمؿ اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم اًمٕمٍم صالة سمٕمد طمتك اًمنميػ

سم٤م يًت٘مٌٚمقٟمف  أن ذًمؽ قمغم زد قمٜمده، اًمّمالة إمم اجلٝم٤مل -طم٤مًمف سمٚم٤ًمن- يٜم٤مدي إتراك آصم٤مر ُمـ صٖمػما  حمرا

 سملم احلٞمٚمقًم٦م سميورة اًمٗمْمالء سمٕمض ُمع حتدصم٧م وًم٘مد اًمًج٤مد، سم٠مطمًـ ُمٗمروؿم٦م قمٚمٞمف يّمٚمقن اًمذي اعمٙم٤من

 وًمٞمس اعمٙم٤من ذًمؽ ُمـ اًمًج٤مد رومع اىمؽمطمتف ُم٤م أبًط ُمـ ويم٤من اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ ي٠متقن وُم٤م اجلٝم٤مل ه١مٓء

 ذًمؽ شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن إٓ يٗمٕمؾ وًمـ يٗمٕمؾ مل ذًمؽ يًتٓمٞمع اًمذي اعم١ًمول وًمٙمـ ظمػما  ومققمدٟم٤م اعمحراب

 ُمـ يم٤مٟمقا  وًمق اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ًمٚمٜم٤مصحلم يًتجٞم٥م وٓ وأهقائٝمؿ رهم٤ٌمهتؿ قمغم اعمديٜم٦م أهؾ سمٕمض ي٤ًمير ٕنف

 اح٤مل طم٥م ًمٖمٚم٦ٌم اًمتقطمٞمد طمتك ومٞمف يٗمد مل اًمذي اهلقى وهمٚم٦ٌم اإليامن وٕمػ ُمـ اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم اًمٌالد أهؾ

 أُمتل ومتٜم٦م: " ي٘مقل إذ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل وصدق هؿ، ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل ؿم٤مء ُمـ إٓ أهٚمف قمغم

 ".اح٤مل

 قمكم وصٚمقا  قمٞمدا ىمؼمي شمتخذوا ٓ"  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًم٘مقًمف وخم٤مًمٗم٤م اًمديـ ذم وهمٚمقا  سمدقم٦م يمقٟمف ُمع وهذا (3)

 وإوراد إذيم٤مر وهل إٓ همزيرة وومْم٤مئؾ يمثػمة ؾمٜمـ ًمتْمٞمٞمع ؾم٥ٌم وم٢مٟمف"  شمٌٚمٖمٜمل صالشمٙمؿ وم٢من يمٜمتؿ طمٞمثام

 وأُمٞمت٧م إٓ سمدقم٦م أطمدصم٧م ُم٤م: " ىم٤مل ُمـ اهلل ومرطمؿ. اًمٌدقم٦م هذه إمم وي٤ٌمدرون يؽميمقهن٤م وم٢مهنؿ اًمًالم سمٕمد

 ". ؾمٜم٦م



 81   اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿطمج٦م    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ظمرضمقا  أو اعمًجد دظمٚمقا  يمٚمام اًمٜمٌقي اًم٘مؼم زي٤مرة اعمديٜم٦م أهؾ ىمّمد» - 751

 طم٘مقق ذم اًمِمٗم٤م» وش 278 ،277 ،756 ،757 - 751ش »إظمٜم٤مئل قمغم اًمردش. »ُمٜمف

 ش.262/  7ش »اعمدظمؾ» وش 79/  2» قمٞم٤مض ًمٚم٘م٤ميضش اعمّمٓمٗمك

 ُمٜمف اخلروج أو اعمًجد دظمقل قمٜمد اًمنميػ اًم٘مؼم ضمٝم٦م إمم اًمتقضمف - 757

 .اخلِمقع سمٖم٤مي٦م ُمٜمف سمٕمٞمدا واًم٘مٞم٤مم

...ش. اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: سم٘مقهلؿ اًمّمالة قم٘مٞم٥م اًمّمقت رومع - 752

 ش.397/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 اًم٘مؼم ىم٦ٌم ُمـ إظمي اًمده٤من ىمٓمع ُمـ اعمٓمر ُمع يً٘مط سمام شمؼميمٝمؿ - 753

 .اًمٜمٌقي

ش. واًم٘مؼم اعمٜمؼم سملم اًمنميٗم٦م اًمروو٦م ذم اًمّمٞمح٤مين اًمتٛمر سم٠ميمؾ شم٘مرهبؿ» - 754

 ش.396/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م» وش 71 صش »اًمٌدع إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨م»

 اًمؽمسم٦م ُمـ اًم٘مري٥م اًمٙمٌػم اًم٘مٜمديؾ ذم ورُمٞمٝم٤م ؿمٕمقرهؿ ُمـ ىمٓمٕمٝمؿ» - 755

 ش.اًم٤ًمسم٘م٦م اعمّم٤مدرش. »اًمٜمٌقي٦م

 اعمًجد ذم اعمقوققمتلم اًمٜمح٤مؾمٞمتلم اًمٜمخٚمتلم سم٠مجدهيؿ اًمٌٕمض ُمًح - 756

 .(7)اعمٜمؼم همرب

 اًم٘مديؿ اعمًجد ذم سم٤مًمّمالة واًمٖمرسم٤مء اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ اًمٙمثػميـ اًمتزام - 757

 .(2)وهمػمه قمٛمر زي٤مرة ذم اًمتل إومم اًمّمٗمقف وىمٓمٕمٝمؿ

                                                           

 سمرومٕمٝم٤م هٜم٤مك يمٜم٤م طملم وقمدٟم٤م وىمد اًمٜم٤مس وًمٗمتٜم٦م ًمٚمزيٜم٦م ووٕمت٤م وإٟمام اًمٜمخٚمتلم ه٤مشملم ُمـ ُمٓمٚم٘م٤م وم٤مئدة وٓ (7)

 .قمٌث٤م وًمٙمـ

 قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف ذم اإلؿم٤مرة سم٤مؾمؿ اًمتٛمًؽ ذًمؽ ذم وؿمٌٝمتٝمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض اًمٌدقم٦م هذه ذم ي٘مع وىمد (2)

 اُمتداد يٜم٤مذم ٓ ٕنف إًمٞمف ذهٌقا  ومٞمام ٟمّم٤م ًمٞمس ذًمؽ أن وُمع... " صالة سم٠مخػ هذا ُمًجدي ذم صالة: " وؾمٚمؿ

 احلض إُمر ذم ُم٤م هم٤مي٦م أن قمٚمام اعمٙمل اعمًجد إمم وٛم٧م اًمتل اًمزي٤مدات ذم اًمِم٠من هق يمام اًمزي٤مدة إمم اًمٗمْمٞمٚم٦م

 ٓ اًمتل ومٞمف اًمٜمقاومؾ صالة يٚمتزُمقا  أن ومٚمٝمؿ يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا ذًمؽ إجي٤مب ومٞمف وًمٞمس اعمًجد ذم اًمّمالة قمغم

 = وهيدم ىمٍما  يٌٜمل يمٛمـ سمذًمؽ ٕهنؿ حمض ظمٓم٠م ومذًمؽ اجلامقم٦م صالة إمم ذًمؽ يتٕمدوا أن وأُم٤م ومٞمٝم٤م، دمٛمع



 87 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ذم اًمّمالة ُمـ يتٛمٙمٜمقا  طمتك أؾمٌققم٤م ومٞمٝم٤م اإلىم٤مُم٦م اعمديٜم٦م زوار اًمتزام - 758

 .(7)اًمٜم٤مر ُمـ وسمراءة اًمٜمٗم٤مق ُمـ سمراءة هلؿ ًمتٙمت٥م صالة أرسمٕملم اًمٜمٌقي اعمًجد

 ُمًجد سمٕمد طمقهل٤م وُم٤م سم٤معمديٜم٦م اًمتل واعمزارات اعم٤ًمضمد ُمـ رء ىمّمد» - 759

 ش.777 - 773ش »اإلظمالص ؾمقرة شمٗمًػمش. »ىم٤ٌمء ُمًجد إٓ ط اًمٜمٌل

 إذيم٤مر سمٕمض احلج٤مج مج٤مقم٤متش اعمزوريـ» ب يٕمرومقن ُمـ شمٚم٘ملم - 761

 ًم٘مٜمقا  ُم٤م ه١مٓء وإقم٤مدة اعمرشمٗمٕم٦م سم٤مٕصقات قمٜمٝم٤م سمٕمٞمدا أو احلجرة قمٜمد وإوراد

 .ُمٜمٝم٤م أؿمد سم٠مصقات

 .(2)قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م ُمًجد ذم واًمّمالة يقم يمؾ اًمٌ٘مٞمع زي٤مرة - 767

                                                           

 إن سمؾ سمٙمثػم اًمٗمْمٞمٚم٦م شمٚمؽ ُمـ أومم هل يمثػمة أُمقرا يْمٞمٕمقن وم٢مهنؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يم٤مٟمقا  إذا ؾمٞمام ٓ ُمٍما 

 : أن يتٞمن ُم٤م ذًمؽ ُمـ أذيمر شم٤مريمف ي٠مثؿ واضم٥م سمٕمْمٝم٤م

 صٗم٤م وصؾ ُمـ: " وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف ُمٜمٝم٤م يمثػمة سم٠مطم٤مدي٨م واضم٥م وهق اًمّمٗمقف وصؾ شمرك - 7

 اعمًجد ذم اعمِم٤مهد وُمـ. صحٞمح سمًٜمد وهمػمه اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف"  اهلل ىمٓمٕمف صٗم٤م ىمٓمع وُمـ اهلل وصٚمف

 اعمًجد ذم اًمّمالة قمغم اًمٜم٤مس أوئلؽ طمرص سم٥ًٌم شمتؿ ٓ اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمزي٤مرة ذم إومم اًمّمٗمقف أن اًمٜمٌقي

 .اإلصمؿ ذم ي٘مٕمقن وسمذًمؽ اًم٘مديؿ

 ًمٞمٚمٞمٜمل: ىمقًمف ذم سمذًمؽ إي٤مه٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أُمر ُمع اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة اًمٕمٚمؿ أهؾ شمرك - 2

 .ُمًٚمؿ رواه"  يٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ يٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ واًمٜمٝمك إطمالم أوًمق ُمٜمٙمؿ

 ظمػم: " وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف ُمع ُمٜمٝم٤م إومم وظم٤مص٦م إومم اًمّمٗمقف ذم اًمّمالة مجٞمٕم٤م شمٗمقيتٝمؿ - 3

 واًمّمػ اًمٜمداء ذم ُم٤م اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ ًمق: " وىم٤مل. وهمػمه ُمًٚمؿ رواه... " آظمره٤م وذه٤م أوهل٤م اًمرضم٤مل صٗمقف

 سم٠من ٟمجزم أن ٟمًتٓمٞمع ٓ يمٜم٤م وإن وٟمحـ اًمِمٞمخ٤من رواه".  ٓؾمتٝمٛمقا  قمٚمٞمف يًتٝمٛمقا  أن إٓ جيدوا مل صمؿ إول

 ُمٜمٝمؿ أطمد يًتٓمٞمع ٓ ومٙمذًمؽ اًم٘مديؿ اعمًجد ذم اعمت٠مظمرة اًمّمٗمقف ُمـ أومْمؾ ُمٓمٚم٘م٤م إول اًمّمػ ومْمٞمٚم٦م

 اًمّمالة شمرضمٞمح ذم طمٞمٜمئذ ؿمؽ ومال إوًمٞملم إُمريـ ُمـ ذيمره ؾمٌؼ ُم٤م إًمٞمف اٟمْمؿ إذا ًمٙمـ اًمٕمٙمس يدقمل أن

 طملم اًمٕمٚمؿ وـمالب اًمٕمٚمامء ُمـ واطمد همػم هبذا اىمتٜمع وًمذًمؽ اًم٘مديؿ اعمًجد ذم اًمّمالة قمغم اًمزي٤مدة ذم

 .يتٕمًػ ومل أنّمػ ُمـ اهلل ومرطمؿ. اًمزي٤مدة ذم يّمٚمقن وص٤مروا اعم٠ًمخ٦م ذم سم٤مطمثتٝمؿ

 جيقز ومالش 364» رىمؿ"  اًمًٚمًٚم٦م"  ذم قمٚمتف سمٞمٜم٧م وىمد طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ ذًمؽ ذم اًمقارد واحلدي٨م (7)

 أن ُمٜمٝمؿ فمٜم٤م سمٜمٗمز ذًمؽ قمٚمٛم٧م يمام احلج٤مج سمٕمض ذًمؽ ُمـ يتحرج وىمد ؾمٞمام ٓ شمنميع ٕنف سمف اًمٕمٛمؾ

 .ُمٜمف اهلل أراطمف وىمد احلرج ذم ومٞم٘مع ومٞمف اًمّمٚمقات سمٕمض شمٗمقشمف وىمد صحٞمح صم٤مسم٧م ومٞمف اًمقارد

 ذم ؿمؽ وٓ وهٞمٝم٤مت، دًمٞمال، ذًمؽ قمغم يذيمر ومل. وقمٜمف قمٜم٤م اهلل قمٗم٤م اًمٖمزازم ىمٌٚمف واًمذي هذا اؾمتح٥م (2)

 اًمّمالة وأُم٤م. يتٞمن طمًٌام سمؾ يقم سمٙمؾ أو ظم٤مص سمٞمقم ذًمؽ شم٘مٞمٞمد دون ُمٓمٚم٘م٤م وًمٙمـ اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م

 يم٤من وإن ومٞمف اًمّمالة طمرُم٦م ذم ؿمؽ ومال ىمؼمه٤م قمغم ُمٌٜمٞم٤م ُمًجدا يم٤من وم٢من قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م ُمًجد ذم

 .وم٘مرشملم ىمٌؾ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ ٟم٘مال آٟمٗم٤م ؾمٌؼ يمام سمدقم٦م ومٞمف اًمّمالة وم٘مّمد وم٘مط إًمٞمٝم٤م ُمٜمًقسم٤م ُمًجدا



 82   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .أطمد ؿمٝمداء ًمزي٤مرة اخلٛمٞمس يقم َّتّمٞمص - 762

 .(7)اًمِمٝمداء أرض قمغم اعمٓمٚم٦م سم٤مًمٜم٤مومذة اخلرق رسمط - 763

 .ىمٌقرهؿ سمج٤مٟم٥م اًمتل اًمؼميم٦م ذم سم٤مٓهمت٤ًمل اًمتؼمك - 764

 جمٛمققم٦مش. »اًمقداع قمٜمد اًم٘مٝم٘مرى قمغم اًمٜمٌقي اعمًجد ُمـ اخلروج» - 765

 ش.238/  4ش »اعمدظمؾ» وش 388/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ

 اظمّدس زمٗت زمدع

 .(2)طمجتؽ اهلل ىمدس: وىمقهلؿ احل٩م ُمع اعم٘مدس سمٞم٧م زي٤مرة ىمّمد - 766

 اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦مش. »سم٤مًمٙمٕم٦ٌم سم٤مًمٓمقاف شمِمٌٝم٤م اًمّمخرة سم٘م٦ٌم اًمٓمقاف» - 767

 ش.387 - 372 ،381/  2ش »اًمٙمؼمى

 وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م هب٤م يم٤مًمتٛمًح اًمتٕمٔمٞمؿ أنقاع ُمـ ٟمقع سم٠مي اًمّمخرة شمٕمٔمٞمؿ» - 768

 وهمػم قمٚمٞمٝم٤م واًمٌٜم٤مء قمروم٦م قمِمٞم٦م هب٤م واًمتٕمريػ هٜم٤مك ًمذسمحٝم٤م إًمٞمٝم٤م اًمٖمٜمؿ وؾمقق

 ش.ذًمؽ

                                                           

 وًمٙمـش 7383» اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م إٓ قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مء ٓ أطمد ؿمٝمداء ُمـ وهمػمه محزة ىمؼم ومٞمٝم٤م اًمتل إرض يم٤مٟم٧م (7)

 ُمـ يمٌػما  سم٤مسم٤م ًمف وضمٕمٚم٧م سم٤مٓؾمٛمٜم٧م ُمٌٜمٞم٤م طم٤مئٓم٤م أروٝمؿ قمغم أىم٤مُم٧م اًمًٜم٦م هذه ذم اًمًٕمقدي٦م احلٙمقُم٦م

 هذا وىمٚمٜم٤م ذا  اؾمتٌنمٟم٤م ذًمؽ رأجٜم٤م ومٚمام اًمنمىمل اجلدار آظمر ذم احلدي٨م ُمـ وٟم٤مومذة اًم٘مٚمٞم٦م اجلٝمٚم٦م ذم احلديد

 اًمًٕمقدي احلٙمؿ ىمٌؾ إُمر يم٤من يمام ىمٌقرهؿ قمغم واًم٘م٥ٌم اعمًجد إلقم٤مدة شمقـمئ٦م يٙمقن أن يٌٕمد وٓ ذ ٟمذير

 رأج٧م وم٘مد اًمنم أول وهذا. أُمره قمغم هم٤مًم٥م واهلل سم٠مطمٙم٤مُمف قم٤مُمٚملم ًمٚمديـ ُمتحٛمًلم اًم٘مقم يم٤من طملم إول

 شمؼميم٤م اًمٌٜم٤مء داظمؾ ذم يّمٚمقن ص٤مروا سمٕمْمٝمؿ أن: زم وىمٞمؾ احل٤مئط سمٜم٤مء يتٙم٤مُمؾ وح٤م شمتٙم٤مصمر اًمٜم٤مومذة قمغم اخلرق

 شمٕمقد يقُم٤م أؾمتٌٕمد ومال خم٤مًمٗمتف قمغم واًمتجرأ  اًمنمع شمٓمٌٞمؼ ذم اًمت٤ًمهؾ ُمـ اعمٜمقال هذا قمغم إُمر اؾمتٛمر وإذا

 اًمٕمٛمؾ إمم ووضمٝمٝم٤م ظمٓم٤مه٤م اهلل صم٧ٌم طمٙمٛمٝم٤م ىمٌؾ ُمـ اًمِم٠من يم٤من يمام اًمتقطمٞمد دوًم٦م أرض إمم اًمقصمٜمٞم٦م ُمٔم٤مهر

 .اعمًتٕم٤من وهق. ٓئؿ ًمقم اهلل ذم شم٠مظمذه٤م ٓ يم٤مُمال سم٤مًمنمع

 ش:67 - 61/  2" » جمٛمققمتف"  ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (2)

 ىمرسم٦م هذا أن ُمٕمت٘مدا سمف اًمتٕمريػ ٕضمؾ إًمٞمف واًمًٗمر... إوىم٤مت مجٞمع ذم ومٛمنموقم٦م اعم٘مدس سمٞم٧م زي٤مرة وأُم٤م

 :روى يمام ًمف أصؾ ٓ سم٤مـمؾ ىمقل طمجتؽ اهلل ىمدس: اًم٘م٤مئؾ وىمقل ىمرسم٦م احل٩م ُمع إًمٞمف اًمًٗمر وًمٞمس... حمرم

 سم٤محلدي٨م اعمٕمروم٦م أهؾ سم٤مشمٗم٤مق يمذب هذا وم٢من"  اجلٜم٦م ًمف وٛمٜم٧م واطمد قم٤مم ذمش إسمراهٞمؿ» أب وزار زارين ُمـ

 ". ُمقوقع سمؾ وٕمٞمػ وم٢مٟمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ىمؼم زي٤مرة ذم يروي طمدي٨م يمؾ ويمذًمؽ سمؾ
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 .(7)ش 57 - 56/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 طمج٦م شمٕمدل أهن٤م وىمٗم٤مت أرسمع اعم٘مدس سمٞم٧م وىمػ ُمـ أن زقمٛمٝمؿ» - 769

 ش.21 صش »اًم٤ٌمقم٨م»

 وُمٜمٝمؿ قمامُمتف وأثر ط اًمٜمٌل ىمدم أثر اًمّمخرة قمغم هٜم٤مك أن زقمٛمٝمؿ - 771

 .(2)وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًمرب ىمدم ُمقوع أنف ئمـ ُمـ

 .اًمًالم قمٚمٞمف قمٞمًك ُمٝمد أنف يزقمٛمقن اًمذي اعمٙم٤من - 777

 سملم سمف ييب اًمذي اًمًقر وأن واعمٞمزان اًمٍماط هٜم٤مك أن زقمٛمٝمؿ - 772

 .اعمًجد ذىمل اعمٌٜمل احل٤مئط ذًمؽ هق واًمٜم٤مر اجلٜم٦م

 ش 59/  2ش »اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦مش. »ُمقوٕمٝم٤م أو اًمًٚمًٚم٦م شمٕمٔمٞمؿ» - 773

 2ش »اًم٤ًمسمؼ اعمّمدرش. »اًمًالم قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ ىمؼم قمٜمد واًمّمالة» - 774

 ش 56/ 

                                                           

 ش:58 - 57 ص» اهلل رمحف وىم٤مل (7)

 إىمَم يًٛمل اًمٜم٤مس سمٕمض ص٤مر وىمد اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن سمٜم٤مه اًمذي اعمًجد جلٛمٞمع اؾمؿ إىمَم اعمًجد

 قمٛمر سمٜم٤مه اًمذي اعمّمغم هذا ذم واًمّمالة ُم٘مدُمف، ذم قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمٜم٤مه اًمذي اعمّمغم

 قمغم ويم٤من اعم٘مدس سمٞم٧م ومتح ح٤م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وم٢من اعمًجد، ؾم٤مئر ذم اًمّمالة ُمـ أومْمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم

 وم٠مُمر إًمٞمٝم٤م يّمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ ًمٚمٞمٝمقد ُم٘م٤مسمٚم٦م إه٤مٟمتٝم٤م ي٘مّمدون يم٤مٟمقا  اًمٜمّم٤مرى ٕن قمٔمٞمٛم٦م زسم٤مًم٦م اًمّمخرة

 ظمٚمػ: وم٘م٤مل ًمٚمٛمًٚمٛملم؟ ُمّمغم ٟمٌٜمل أن شمرى أجـ: ًمٙمٕم٥م وىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمٜمج٤مؾم٦م سم٢مزاًم٦م قمٜمف اهلل ريض قمٛمر

 إُم٦م أئٛم٦م يم٤من وهلذا اعم٤ًمضمد صدور ًمٜم٤م وم٢من أُم٤مُمٝم٤م اسمٜمٞمف سمؾ هيقدي٦م ظم٤مًمٓمتؽ اًمٞمٝمقدي٦م اسمـ ي٤م: وم٘م٤مل اًمّمخرة

 اهلل ريض قمٛمر قمٜمده٤م يّمؾ ومٚمؿ اًمّمخرة وأُم٤م. قمٛمر سمٜم٤مه اًمذي اعمّمغم ذم اًمّمالة ىمّمدوا اعمًجد دظمٚمقا  إذا

 وقمثامن قمٛمر ظمالوم٦م ذم ُمٙمِمقوم٦م يم٤مٟم٧م سمؾ ىم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء قمٝمد قمغم يم٤من وٓ اًمّمح٤مسم٦م وٓ قمٜمف

 ...وًمٙمـ وُمروان ويزيد وُمٕم٤موي٦م وقمكم

 زي٤مرة اًمٜم٤مس ًمػمهم٥م واًمّمٞمػ اًمِمت٤مء ذم ويم٤ًمه٤م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٦ٌم سمٜمك اًمذي هق ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد أن ذيمر صمؿ

 يٕمٔمٛمقن يٙمقٟمقا  ومٚمؿ سم٢مطم٤ًمن هلؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ وأُم٤م: " ىم٤مل صمؿ... " اعم٘مدس سمٞم٧م

 .اًمٜمّم٤مرى وسمٕمض اًمٞمٝمقد يٕمٔمٛمٝم٤م وإٟمام ُمٜمًقظم٦م ىمٌٚم٦م وم٢مهن٤م اًمّمخرة

 ُمـ اعماليلم قمٚمٞمٝم٤م أنٗم٘مقا  وىمد أؾم٤مسمٞمع ُمٜمذ قمٜمف أقمٚمـ اًمذي سمٜم٤مئٝم٤م ودمديد شمرُمٞمٛمٝم٤م أن شمٕمٚمؿ ذًمؽ وُمـ: ىمٚم٧م

 .إوًملم اعم١مُمٜملم ًمًٌٞمؾ وخم٤مًمٗم٦م وشمٌذير إهاف هق إٟمام اًمٚمػمات

: " سم٘مقًمف وووٕمٝم٤مش 59 - 58/  2" » اعمجٛمققم٦م"  ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ يمٚمٝم٤م إُمقر هذه ذيمر (2)

 .اًمٜمّم٤مرى ُمٕمٛمقدي٦م ُمقوع يم٤من وإٟمام: اعمٝمد ُمٙم٤من ذم وىم٤مل".  يمذب ومٙمٚمف
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 سم٤معمًجد سم٤مًمدف واًميب اًمٖمٜم٤مء إلٟمِم٤مد احل٩م ُمقؾمؿ ذم آضمتامع - 775

ط اىمتْم٤مء. »إىمَم  ش 749 صش »اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 [749-711 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 



 والعنرة احلخ مياشك





 87 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 احلج يدي زمني ٘يائح

ٟمٜم٤م إمم أىمدُمٝم٤م وومقائد ٟمّم٤مئح هذه  :احل٩م يدي سملم احلج٤مج إظمقا

 ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اهلل طمرم ومٞمام ي٘مع ٓ أن ـم٤مىمتف وحيرص رسمف، يت٘مل أن احل٤مج قمغم: أوٓ

ـْ  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َم  ﴿: شمٕم٤ممم َـّ  وَمَرَض  وَمَٛم قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم ًُ  ضِمَداَل  َوٓ وُم

 وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ رضمع يٗمًؼ ومل يروم٨م ومٚمؿ طم٩م ُمـ»: ط وىمقًمف ،﴾احْل٩َم   ذِم 

 اعمؼمور احل٩م»: ي٘مقل ط اهلل ورؾمقل ُمؼمورا طمجف يم٤من ذًمؽ ومٕمؾ إن وم٢مٟمف ،شأُمف

 أو جلٝمٚمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ سمف اسمتكم مم٤م اًمتحذير ُمـ سمد ومال. (7)ش اجلٜم٦م إٓ ضمزاء ًمف ًمٞمس

 :والهلؿ

ك -أ   سمٖمػم يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م اًمنمك ذم ي٘مٕمقن ُمٜمٝمؿ يمثػما  رأجٜم٤م وم٘مد. شمٕم٤ممم سم٤مهلل اإلذا

 اهلل، دون ُمـ ودقم٤مئٝمؿ اًمّم٤محللم، أو إنٌٞم٤مء ُمـ سم٤مُٕمقات وآؾمتٕم٤مٟم٦م اهلل،

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل طمجٝمؿ، سمذًمؽ ومٞمٌٓمٚمقن هلؿ، شمٕمٔمٞمام هبؿ واحلٚمػ يْم٧َم  ًَمئِ َـّ  َأْذَ ٌََٓم  ًَمٞمَْح

 ..﴾قَمَٛمُٚمَؽ 

 ذم ُمذيمقرة أرسمع خم٤مًمٗم٤مت ومٞمف ومًؼ وم٢مٟمف اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ سمٕمْمٝمؿ شمزيـ -ب

 ش.إصؾ»

م وم٢مٟمف سم٤مًمذه٥م اًمرضم٤مل َّتتؿ -ج  يًٛمك اًمذي اًمٜمقع ُمـ ُمٜمف يم٤من ُم٤م ؾمٞمام ٓ طمرا

 .سم٤مًمٜمّم٤مرى شمِمٌٝم٤م أجْم٤م ومٞمف وم٢من ،شاخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ» سمـ اًمٞمقم

 ُٕمر اًمتٛمتع طم٩م يٜمقي أن ،(2)اهلدي يًؼ مل ممـ احل٩م أراد ُمـ يمؾ قمغم: صم٤مٟمٞم٤م

 اُمتث٤مل إمم ي٤ٌمدروا مل اًمذيـ أصح٤مسمف قمغم وًمٖمْمٌف إُمر آظمر سمف أصح٤مسمف ط اًمٜمٌل

 وح٤م ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م»: وًم٘مقًمف اًمٕمٛمرة، إمم احل٩م سمٗمًخ أُمره

                                                           

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ذم خمرج وهق قمٜمف اهلل ريض هريرة أب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (7)

 ".769" واإلرواء" 7211" رىمؿ

 اهلل صغم اًمٜمٌل ومٕمؾ يمام احلؾ ُمـ هديف أطمدهؿ يًقق أن اًمٜم٤مدر ُمـ وم٢مٟمف اًمٞمقم احلج٤مج قم٤مُم٦م ؿم٠من هق يمام (2)

 قمٚمٞمف اهلل صغم ومٕمٚمف ظم٤مًمػ وم٘مد أومرد أو وىمرن اهلدي يًؼ مل ُمـ أُم٤م قمٚمٞمف إٟمٙم٤مر ومال ومٕمٚمف ومٛمـ وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف

 ".342و 278/  7" وأمحد" 58/  4" ُمًٚمؿ رواه. قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل يمام اًمٜم٤مس رهمؿ وإن وأُمره وؾمٚمؿ
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 ط اًمٜمٌل ؿمٌؽ ًمألبد؟ أم هذا ًمٕم٤مُمٜم٤م هذه ُمتٕمتٜم٤م أرأج٧م: اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ًمف ىم٤مل

 ٕبد سمؾ ٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م»: وىم٤مل أظمرى ذم واطمدة أص٤مسمٕمف

 اهلل ريض وأزواضمف وم٤مـمٛم٦م اًمًٞمدة ط أُمر ذًمؽ أضمؾ ُمـ. (7)ش أبد ٕبد سمؾ ٓ أبد،

 ـم٤مف ُمـ»: ي٘مقل قم٤ٌمس اسمـ يم٤من وًمذًمؽ احل٩م قمٛمرة سمٕمد سم٤مًمتحٚمؾ مجٞمٕم٤م قمٜمٝمـ

 .(2)ش رهمٛمتؿ وإن ٟمٌٞمٙمؿ ؾمٜم٦م طمؾ، وم٘مد سم٤مًمٌٞم٧م

 ًمٌك ومٛمـ اًمثالصم٦م احل٩م أؿمٝمر ذم سم٤مًمٕمٛمرة يٚمٌل أن اهلدي يًؼ مل ُمـ يمؾ ومٕمغم 

 سمٕمد وًمق إًمٞمف ي٤ٌمدر أن ومٞمٜمٌٖمل سم٤مًمٗمًخ ط اًمرؾمقل أُمر سمٚمٖمف صمؿ أوىم٤مرٟم٤م ُمٗمردا سم٤محل٩م

ومف ُمٙم٦م ىمدوم . اًمث٤مُمـ يقم اًمؽموي٦م يقم سم٤محل٩م يٚمٌل صمؿ ومٞمتحٚمؾ واعمروة اًمّمٗم٤م سملم وـمقا

٤َم َي٤م﴿ ـَ  َأهي  ِذي ٌُقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ   اؾْمَتِجٞم
ِ
َّ
ِ
ؾُمقلِ  لِل ٤م َدقَم٤ميُمؿْ  إَِذا َوًمِٚمرَّ َ

ِ
 .(3)﴾حُيِْٞمٞمُٙمؿْ  ح

 ط اهلل رؾمقل ومٕمٚمف واضم٥م وم٢مٟمف قمروم٦م، ًمٞمٚم٦م ُمٜمك ذم اًمٌٞم٤مت شمدع أن إي٤مك: صم٤مًمث٤م

 ش....ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا»: ىمقًمف ذم سمف وأُمر

 ومال اًمٌٞم٤مت وم٤مشمؽ وم٢من اًمّمٌح، شمّمكم طمتك اعمزدًمٗم٦م ذم أجْم٤م اًمٌٞم٤مت وقمٚمٞمؽ

 اًم٘مقل قمغم احل٩م أريم٤من ُمـ ريمـ هق سمؾ ُمٜمف واضم٥م وم٢مٟمف ومٞمٝم٤م اًمّمالة أداء يٗمقشمؽ

 سمٕمد آٟمٍماف هلؿ جيقز وم٢مٟمف. واًمْمٕمٗم٦م ًمٚمٜم٤ًمء إٓ اًمٕمٚمامء ُمـ اعمح٘م٘ملم قمٜمد إرضمح

 .ؾمٞم٠ميت يمام اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ

 احلرام اعمًجد ذم اعمّمٚملم ُمـ أطمد يدي سملم متر أن اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م واطمذر: راسمٕم٤م

 ُم٤مذا اعمّمكم يدي سملم اح٤مر يٕمٚمؿ ًمق»: ط ًم٘مقًمف وهمػمه٤م اعم٤ًمضمد ُمـ همػمه قمـ ومْمال

 يمؾ يِمٛمؾ قم٤مم ٟمص ومٝمذا ش.يديف سملم يٛمر أن ُمـ ًمف ظمػما  أرسمٕملم ي٘مػ أن ًمٙم٤من قمٚمٞمف

 ومٞمف شمّمكم أن وقمٚمٞمؽ احلرام، اعمًجد ذم اح٤مر اؾمتثٜم٤مء طمدي٨م يّمح ومل وُمّمؾ، ُم٤مر

                                                           

 ".7577و 7568" داود أب صحٞمح ٟمٔمرا (7)

 شمٓمقف ومٛمـ ىمدُمتؿ وم٢مذا قمٛمرة هذا طمجٙمؿ ذم أدظمؾ ىمد اهلل إن: وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف ذًمؽ ذم وؾمٜمده (2)

 ".7581و 7573 داود أب صحٞمح" هدي ُمٕمف يم٤من ُمـ إٓ طمؾ وم٘مد واعمروة اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م

 رأج٧م صمؿ. إصؾ ذم ذيمرشمف يمام أومْمؾ اعمٗمرد احل٩م أن قمغم يدل مم٤م وهمػمه قمٛمر قمـ روي ُم٤م ذًمؽ يٜم٤مذم وٓ (3)

د أراد سم٠منف ذًمؽ يت٠مول شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ  26 اعمجٚمد ذم ومراضمٕمف ؾمٗمرة ذم واحل٩م ؾمٗمرة ذم اًمٕمٛمرة إومرا

 .ُمٝمؿ وم٢مٟمف اًمٗمت٤موى جمٛمقع ُمـ
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 سمٕمض قمـ ظم٤مص٦م آصم٤مر وومٞمف ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم ؾمؽمة إمم يمٖمػمه

 ش.إصؾ» ذم ُمذيمقرة اًمّمح٤مسم٦م

 احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ هبؿ اًمت٘مقا  طمٞمثام احلج٤مج يٕمٚمٛمقا  أن واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم: ظم٤مُم٤ًم 

ٜم٦م اًمٙمت٤مب وومؼ وأطمٙم٤مُمف  أصؾ هق اًمذي اًمتقطمٞمد إمم اًمدقمقة قمـ ذًمؽ يِمٖمٚمٝمؿ ٓ وأن واًم

 ُمـ سمٕمض طمتك - ًم٘مٞمٜم٤مهؿ ُمـ أيمثر وم٢من اًمٙمت٥م، وأنزًم٧م اًمرؾمؾ سمٕم٨م أضمٚمف وُمـ اإلؾمالم

 شم٤مُم٦م همٗمٚم٦م ذم أهنؿ يمام وصٗم٤مشمف، اهلل شمقطمٞمد سمح٘مٞم٘م٦م سم٤مًمغ ضمٝمؾ ذم وضمدٟم٤مهؿ - اًمٕمٚمؿ إمم يٜمتٛمل

 ومجع يمٚمٛمتٝمؿ شمقطمٞمد إمم أطمزاهبؿ ويمثرة ُمذاهٌٝمؿ اظمتالف قمغم اعمًٚمٛملم رضمقع ضورة قمـ

ٜم٦م اًمٙمت٤مب أؾم٤مس قمغم صٗمقومٝمؿ طمٙم٤مم اًمٕم٘م٤مئد ذم واًًم ظمالق واعمٕم٤مُمالت وٕا  واًمًٞم٤مؾم٦م وٕا

ىمتّم٤مد  ي٘مقم إصالح وأي يرشمٗمع صقت أي أن يتذيمروا وأن احلٞم٤مة، ؿم١مون ُمـ ذًمؽ وهمػم وٓا

صؾ هذا همػم قمغم  شمٗمرىم٦م إٓ ُمٜمف اعمًٚمٛمقن جيٜمل ٓ ومًقف اعمًت٘مٞمؿ واًمٍماط اًم٘مقيؿ ٕا

 .اعمًتٕم٤من واهلل. ذًمؽ قمغم ؿم٤مهد أيمؼم واًمقاىمع وذٓ وظمزي٤م ووٕمٗم٤م

 ذم اعمحٔمقر اجلدال وم٢من احل٤مضم٦م، طملم أطمًـ هل سم٤مًمتل اعمج٤مدًم٦م ُمـ سم٠مس وٓ

 ذم قمٜمف اعمٜمٝمل يم٤مًمٗمًؼ أجْم٤م، احل٩م همػم ذم قمٜمف اعمٜمٝمل سم٤مًم٤ٌمـمؾ اجلدال هق إٟمام احل٩م

 َرسم َؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمَِم  اْدعُ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم سمف اح٠مُمقر اجلدال همػم ومٝمق أجْم٤م، احل٩م

ْٙمَٛم٦مِ  ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ تِل َوضَم٤مدهِْلُؿْ  احْلَ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ ًَ  قمغم يٜمٌٖمل وم٢مٟمف ذًمؽ وُمع. ﴾َأطْم

 ًمتٕمّمٌف اعمخ٤مًمػ ُمع اعمج٤مدًم٦م ُمـ ضمدوى ٓ أنف ًمف شمٌلم إذا أنف يالطمظ أن اًمداقمٞم٦م

 ًمف اخلػم ُمـ أنف جيقز ٓ ُم٤م قمٚمٞمف شمرشم٥م ومٚمرسمام اجلدال ذم ص٤مسمره إذا وأنف رأجف أو عمذهٌف

 اعمراء شمرك عمـ اجلٜم٦م رسمض ذم سمٌٞم٧م زقمٞمؿ أن٤م»: ط ًم٘مقًمف ُمٕمف اجلدال يدع أن طمٞمٜمئذ

 .(7)احلدي٨مش ...حم٘م٤م يم٤من وإن

 [71-7ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

                                                           

 اعمٙمت٥م ـمٌع" 7477" رىمؿ اًمث٤مين اجلزء ذم اًمّمٖمػم اجل٤مُمع صحٞمح ذم سمتامُمف وهق طمًـ طمدي٨م وهق (7)

 .اإلؾمالُمل
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 فٖٗا ضمرج وٓ اظمَتٔريـ أو احلجاج وٕٖا يتحرج أوقر

 ظم٤مص٦م احلج٤مج وقمغم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس قمغم اًمتٞمًػم يٚمتزُمف أن اًمداقمٞم٦م قمغم يٜمٌٖمل ومم٤م

 قمغم ٟمص ٓ أنف دام ُم٤م ُمٕمٚمقم هق يمام اًمًٛمح٦م اًمنميٕم٦م أصقل ُمـ أصؾ اًمتٞمًػم ٕن

 اًمذي اًمٕمدل اًمقؾمط اعمقىمػ هق وهذا. سم٤مًمرأي اًمتٞمًػم جيز مل اًمٜمص ضم٤مء وم٢مذا ظمالومف،

 واقمؽماو٤مهتؿ اًمٜم٤مس سم٠مىمقال ذًمؽ سمٕمد قمؼمة وٓ يٚمتزُمف، أن داقمٞم٦م يمؾ قمغم جي٥م

 ُمٜمٝم٤م يتحرضمقا  أن احلج٤مج سمٕمض اقمت٤مد ضم٤مئزة أُمقر وصمٛم٦م ؾمٝمؾ؟ أو ؿمدد: وىمقهلؿ

 :قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف رأج٧م آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر ًمألصؾ ُمٜم٤مومٞم٦م سمٕمْمٝمؿ ُمـ صدرت ًمٗمت٤موى

 ذم ط اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ًمثٌقت اًمرأس سمدًمؽ وًمق اطمتالم ًمٖمػم آهمت٤ًمل -7

 .(7)قمٜمف اهلل ريض أجقب أب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم»

 إًمٞمف أذت اًمذي أجقب أب حلدي٨م اًمِمٕمر سمٕمض ُمٜمف ؾم٘مط وًمق اًمرأس طمؽ -2

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وسمف آٟمٗم٤م،

 رأؾمف وؾمط ط ٓطمتج٤مُمف احلجؿ، ُمٙم٤من اًمِمٕمر سمحٚمؼ وًمق آطمتج٤مم -3

 ىم٤مًم٧م وسمف أجْم٤م، شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىمقل وهق اًمِمٕمر طمٚمؼ ُمع إٓ ذًمؽ يٛمٙمـ وٓ حمرم، وهق

 وم٢مٟمف ،ط سم٤مطمتج٤مُمف ُمردود هق سمؾ هلؿ دًمٞمؾ وٓ اًمٗمدي٦م، قمٚمٞمف أوضمٌقا  ًمٙمٜمٝمؿ احلٜم٤مسمٚم٦م

 مل أنف قمغم دًمٞمؾ اًمٗمدي٦م دون اطمتج٤مُمف ذيمر قمغم وم٤مىمتّم٤مره اًمراوي، قمٜمف ًمٜم٘مٚمف ومدى ًمق

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىمقل وم٤مًمّمقاب ومدي٦م ُمٜمف شم٘مع

 ش.إصؾ» ذم ُمذيمقرة آصم٤مر ذًمؽ وذم اٟمٙمن إذا اًمٔمٗمر وـمرح اًمرحي٤من ؿمؿ -4

 وٟمحقه. ط قمٜمف ذًمؽ ًمثٌقت ُمرومقع سمثقب أو سم٤مخلٞمٛم٦م آؾمتٔمالل -5 

 طمديث٤م، داظمٚمٝم٤م وًمقُمـ واًمًٞم٤مرة ،شاًمِمٛمًٞم٦م» وسم٤معمٔمٚم٦م ىمديام سم٤معمحٛمؾ آؾمتٔمالل

 سملم يٗمرق ٓ اًمًٚمٞمؿ اًمٜمٔمر سمؾ قمٚمٞمف، دًمٞمؾ ٓ شمِمدد ذًمؽ قمغم اًمٗمدي٦م وإجي٤مب

 رواي٦م وهق ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م سم٤معمحٛمؾ وآؾمتٔمالل اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م سم٤مخلٞمٛم٦م آؾمتٔمالل

                                                           

 داود أب وصحٞمح" 7179" سمرىمؿ" اًمٖمٚمٞمؾ إرواء" ذم ظمرضمتف وىمد" 28 ص" سمتامُمف إصؾ ذم وهق (7)

"7673." 
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 إزاًم٦م ُمـ اًمٓمقائػ سمٕمض شمٗمٕمٚمف ومامش. 246/ 7» اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر ذم يمام أمحد اإلُم٤مم قمـ

 .اًمٕم٤معملم رب سمف ي٠مذن مل اًمديـ ذم شمٜمٓمع اًمًٞم٤مرة ؾم٘مػ

م اعمٜمٓم٘م٦م ؿمد -6  ذم ضم٤مء يمام واًمتختؿ احل٤مضم٦م قمٜمد وقم٘مده اإلزار، قمغم واحلزا

 .اًمٕمٜمؼ قمغم اًمٜم٘مقد وحمٗمٔم٦م واًمٜمٔم٤مرة اًمٞمد ؾم٤مقم٦م ووع وُمثٚمف. أصم٤مر سمٕمض

 ُمرومققم٦م سم٠مطم٤مدي٨م سمٕمْمٝم٤م شم٠مجد ُمع اعمذيمقر إصؾ حت٧م داظمٚم٦م إُمقر هذه يمؾ 

ُ  ُيِريدُ ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل ُمقىمقوم٦م وآصم٤مر . ﴾اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  الِلَّ

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد

 [77-71ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 اإلضمرام يدي زمني

م يٖمتًؾ أن اعمٗمردة اًمٕمٛمرة أو احل٩م قمغم قمزم عمـ يًتح٥م -7  يم٤مٟم٧م وًمق ًمإلطمرا

 .ٟمٗم٤ًمء أو طم٤مئْم٤م

 وهل إقمْم٤مء ىمدر قمغم شمٗمّمؾ مل اًمتل إًم٦ًٌم ُمـ ؿم٤مء ُم٤م اًمرضمؾ يٚمٌس صمؿ -2

 ومه٤م واًمٜمٕمٚملم وٟمحقمه٤م واًمرداء اإلزار ومٞمٚمٌسش اعمخٞمط همػم»سمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اعمًامة

 .اًمٙمٕمٌلم يًؽم ٓ مم٤م ًمقىم٤ميتٝمام اًمرضمٚملم قمغم يٚمٌس ُم٤م يمؾ

 هذا. ُم٤ٌمذة اًمرأس يًؽم مم٤م وٟمحقمه٤م واًمٕمامُم٦م اًم٘مٚمٜمًقة يٚمٌس وٓ -3 

 .ًمٚمرضمؾ

ة وأُم٤م   وضمٝمٝم٤م قمغم شمِمد ٓ أهن٤م إٓ اعمنموع ًم٤ٌمؾمٝم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤م شمٜمزع ومال اعمرأ

 ٓ»: ط ىم٤مل وىمد (2)اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمٜمديؾ أو اًمٚمث٤مم أو واًمؼمىمع (7)اًمٜم٘م٤مب

                                                           

ة أدٟم٧م إذا: وضمقه قمغم وهق إنػ، ُم٤مرن قمغم اًم٘مٜم٤مع هق (7)  اًمؼمىمع، أو اًمقصقص٦م، ومتٚمؽ قمٞمٜمٝم٤م إمم ٟم٘م٤مهب٤م اعمرأ

ة ٟم٘م٤مب وؾمٛمل. اًمٚمٖم٤مم ومٝمق إنػ ـمرف قمغم يم٤من وم٢من اًمٜم٘م٤مب، ومٝمق اعمحجر إمم أنزًمتف وم٢من  يًؽم ٕنف اعمرأ

 ".266 265/  2" اًمٕمرب ًم٤ًمن ُمـ ُمٚمخّم٤م اٟمتٝمك. اًمٜم٘م٤مب سمٚمقن ًمقهن٤م أي ٟم٘م٤مهب٤م

ة محٚم٦م يٗمٕمٚمف يمام ًمٚمٞمد يّمٜمع همالف واًم٘مٗم٤مزات": "365 ص" ُمٜمًٙمف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (2) . اًمٌزا

ة  .اًمّمٞمد ذم يًتخدم اًمّم٘مقر ُمـ وهقٟمقع. سم٤مز مجع واًمٌزا
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ويؾ، وٓ اًمؼمٟمس وٓ اًمٕمامُم٦م وٓ اًم٘مٛمٞمص اعمحرم يٚمٌس  ورس ُمًف صمقسم٤م وٓ اًمنا

 شمٜمت٘م٥م ٓ»: وىم٤مل. (7) [اخلٗملم ومٞمٚمٌس] ٟمٕمٚملم جيد ٓ أن إٓ اخلٗملم وٓ زقمٗمران، وٓ

ة  يم٤مخلامر سمٌمء وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ًمٚمٛمرأة وجيقز. (2)ش اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأ

 قمغم اًمقضمف يٛمس يم٤من وإن وضمٝمٝم٤م قمغم وشمًدًمف رأؾمٝم٤م قمغم شمٚم٘مٞمف اجلٚم٤ٌمب أو

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل يمام قمٚمٞمٝم٤م شمِمده ٓ وًمٙمٜمٝم٤م اًمّمحٞمح

 ط اهلل رؾمقل ومٕمٚمف يمام سمٞمتف وًمقذم اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام يٚمٌس أن وًمف -4

 اإلطمرام ًمٌس يٛمٙمٜمٝمؿ وٓ سم٤مًمٓم٤مئرة حيجقن اًمذيـ قمغم شمٞمًػم هذا وذم. وأصح٤مسمف

م ًم٤ٌمس ذم اًمٓم٤مئرة يّمٕمدوا أن هلؿ ومٞمجقز اعمٞم٘م٤مت قمٜمد  إٓ حيرُمقن ٓ وًمٙمٜمٝمؿ اإلطمرا

 .حمرُملم همػم وهؿ اعمٞم٘م٤مت يٗمقهتؿ ٓ طمتك سمٞمًػم اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ

. اًمٜم٤ًمء إٓ ًمف ًمقن وٓ رائح٦م ًمف ؿم٤مء ـمٞم٥م سم٠مي سمدٟمف ذم ويتٓمٞم٥م يدهـ وأن -5

م يٜمقي أن ىمٌؾ يمٚمف وهذا ًمف رائح٦م وٓ ًمقن ًمف ُم٤م ومٓمٞمٌٝمـ  وأُم٤م اعمٞم٘م٤مت قمٜمد اإلطمرا

م سمٕمده  .ومحرا

 [73-72ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 و٘ٗتف اإلضمرام

 ُمـ ىمٚمٌف ذم ُم٤م سمٛمجرد ذًمؽ يٙمقن وٓ حيرم أن قمٚمٞمف وضم٥م ُمٞم٘م٤مشمف ضم٤مء وم٢مذا -6

 ىمقل ُمـ سمد ٓ سمؾ سمٚمده ُمـ ظمرج ُمٜمذ اًم٘مٚم٥م ذم زال ُم٤م اًم٘مّمد وم٢من وٟمٞمتف، احل٩م ىمّمد

ُمف اٟمٕم٘مد ًمإلطمرام ىم٤مصدا ًمٌك وم٢مذا حمرُم٤م سمف يّمػم قمٛمؾ أو  .اشمٗم٤مىم٤م إطمرا

 أو احل٩م أريد إين مهللا: ىمقهلؿ ُمثؾ اًمتٚمٌٞم٦م يدي سملم ؿمٞمئ٤م سمٚم٤ًمٟمف ي٘مقل وٓ -7

 سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتٚمٗمظ ُمثؾ وهذا ،ط اًمٜمٌل قمـ وروده ًمٕمدم... ُمٜمل وشم٘مٌٚمف زم ومٞمنه اًمٕمٛمرة

                                                           

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٢من اًمٙمٕمٌلم دون ي٘مٓمٕمٝمام أن قمٚمٞمف وًمٞمس: "ُمٜمًٙمف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (7)

ويؾ ًمٌس ذم قمروم٤مت ذم ذًمؽ سمٕمد رظمص صمؿ أوٓ سم٤مًم٘مٓمع أُمر وؾمٚمؿ  ًمٌس ذم ورظمص إزارا جيد مل عمـ اًمنا

 ".اًمٕمٚمامء ىمقزم أصح هذا ٟمٕمٚملم جيد مل عمـ اخلٗملم

 ".7611" داود أب صحٞمح قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (2)
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: ط ىمقًمف اعمٕمٚمقم وُمـ إُمقر حمدصم٤مت ُمـ ذًمؽ ومٙمؾ واًمّمٞم٤مم واًمّمالة اًمٓمٝم٤مرة ذم

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م يمؾ وم٢من... »

 [74-73ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 اظمقاقٗت

 قمرق وذات ويٚمٛمٚمؿ اعمٜم٤مزل وىمرن واجلحٗم٦م احلٚمٞمٗم٦م ذو: مخ٦ًم واعمقاىمٞم٧م -8

 ُمٜمزًمف يم٤من وُمـ اًمٕمٛمرة، أو احل٩م يريد ممـ أهٚمٝمـ همػم ُمـ قمٚمٞمٝمـ ُمر وعمـ ٕهٚمـ هـ

 أهؾ ُمٝمؾش احلٚمٞمٗم٦م ذو»و. ُمٙم٦م ُمـ هيٚمقن ُمٙم٦م أهؾ طمتك ُمٜمزًمف ُمـ ومٛمٝمٚمف دوهنـ

 سمٞمٜمٝمام ُمٙم٦م قمـ اعمقاىمٞم٧م أبٕمد وهل ؾمٌٕم٦م أو أُمٞم٤مل ؾمت٦م قمٜمٝم٤م شمٌٕمد ىمري٦م وهل اعمديٜم٦م

 ـمرق قمدة ُمٙم٦م إمم ُمٜمٝم٤م وم٢من اًمٓمرق، اظمتالف سمح٥ًم أيمثر أو أىمؾ أو ُمراطمؾ قمنم

 ُمًجد يًٛمك وُمًجده٤م اًمٕم٘مٞمؼ، وادي وشمًٛمك شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام

 هب٤م اجلـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞم٤م أن ًمٔمٜمٝمؿش قمكم سمئر: »اًمٕم٤مُم٦م ضمٝم٤مل شمًٛمٞمٝم٤م سمئر وومٞمٝم٤م اًمِمجرة،

 أهؾ ُمٞم٘م٤مت وهل ُمراطمؾ صمالث ٟمحق ُمٙم٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م ىمري٦مش واجلحٗم٦م. »يمذب وهق

 هل: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل. أظمر اًمٓمريؼ ُمـ اضمت٤مزوا إذا أجْم٤م اعمديٜم٦م وأهؾ وُمٍم اًمِم٤مم

 اًمٞمقم وهل اعمٖمرب وؾم٤مئر وُمٍم اًمِم٤مم يم٠مهؾ اعمٖمرب ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ طم٩م ُمـ ُمٞم٘م٤مت

 ىمرن»وش. راسمٖم٤م» يًٛمك اًمذي اعمٙم٤من ُمـ ىمٌٚمٝم٤م حيرُمقن اًمٜم٤مس ص٤مر وهلذا ظمراب

. ٟمجد أهؾ ُمٞم٘م٤مت وهق وًمٞمٚم٦م يقم قمغم ُمٙم٦م شمٚم٘م٤مء اًمثٕم٤مًم٥م ىمرن ويًٛمكش اعمٜم٤مزل

. اًمٞمٛمـ أهؾ ُمٞم٘م٤مت وهق ُمٞمال صمالصمقن سمٞمٜمٝمام ُمٙم٦م ُمـ ًمٞمٚمتلم قمغم ُمقوعش يٚمٛمٚمؿ»و

 اصمٜم٤من ُمٙم٦م وسملم سمٞمٜمف وهت٤مُم٦م ٟمجد سملم اًمٗم٤مصؾ احلد وهق سم٤مًم٤ٌمدي٦م ُمٙم٤منش قمرق ذات»و

 .اًمٕمراق أهؾ ُمٞم٘م٤مت وهق ُمٞمال وأرسمٕمقن

 [74-73ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 زمالتٔتع ط أوره

 وقمٛمرة، سمحج٦م مهللا ًمٌٞمؽ: ىم٤مل اهلدي ؾم٤مق ىمد ىم٤مرٟم٤م يم٤من وم٢من اإلطمرام أراد وم٢مذا -9
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 ،شسمٕمٛمرة مهللا ًمٌٞمؽ: »وم٘م٤مل سمد وٓ وطمده٤م سم٤مًمٕمٛمرة ًمٌك إومْمؾ وهق اهلدي يًؼ مل وإن

 دظمٚم٧م: »وىمقًمف سمذًمؽ ط اًمٜمٌل ُٕمر قمٛمرة وضمٕمٚمف ومًخف وطمده سم٤محل٩م ًمٌك يم٤من وم٢من

 طم٩م ُمـ حمٛمد آل ي٤م: »وىمقًمف. أص٤مسمٕمف سملم ط وؿمٌؽش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة

 .احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٛمتع هق وهذا. (7)ش طمج٦م ذم سمٕمٛمرة ومٚمٞمٝمؾ ُمٜمٙمؿ

 [75ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 آؾمؼماط

ؿمؽماط شمٚمٌٞمتف ُمع ىَمَرن أطم٥م وإن -71  ُمرض ُمـ اًمٕم٤مرض ُمـ ظمقوم٤م شمٕم٤ممم رسمف قمغم ٓا

 إن وم٢مٟمف ،(2)ش طمًٌتٜمل طمٞم٨م حمكم مهللا»: ط اًمرؾمقل شمٕمٚمٞمؿ ذم ضم٤مء يمام ومٞم٘مقل ظمقف، أو

 ُمـ وطم٩م دم قمٚمٞمف وًمٞمس قمٛمرشمف أو طمج٦م ُمـ اًمتحٚمؾ ًمف ضم٤مز ُمرض أو ومحٌس ذًمؽ ومٕمؾ

 .ىمْم٤مئٝم٤م ُمـ سمد ومال اإلؾمالم طمج٦م يم٤مٟم٧م إذا إٓ ىم٤مسمؾ

 صمؿ ومّمغم إطمراُمف، ىمٌؾ اًمّمالة أدريمتف إن ًمٙمـ َّتّمف صالة ًمإلطمرام -77 

 .اًمٔمٝمر صالة سمٕمد أطمرم طمٞم٨م ط اهلل سمرؾمقل أؾمقة ًمف يم٤من صالشمف قم٘م٥م أطمرم

 [75ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 الَّٗؼ زمقادي اليالة

 اإلطمرام خلّمقص ٓ ومٞمٝم٤م يّمكم أن ًمف اؾمتح٥م احلٚمٞمٗم٦م ذا ُمٞم٘م٤مشمف يم٤من ُمـ -72

: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ اًمٌخ٤مري روى وم٘مد وسمريمتف اعمٙم٤من خلّمقص وإٟمام

 ذم صؾ: وم٘م٤مل رب ُمـ آت اًمٚمٞمٚم٦م أت٤مين»: ي٘مقل اًمٕم٘مٞمؼ سمقادي ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 قمـ قمٛمر اسمـ وقمـ ش.وطمج٦م قمٛمرة: »رواي٦م وذم» ذم قمٛمرة: وىمؾ اعم٤ٌمرك اًمقادي هذا

 اًمقادي سمٌٓمـ احلٚمٞمٗم٦م سمذي (3)ُمٕمرس وهق أري: رواي٦م وذمش رئل أنف: »ط اًمٜمٌل

                                                           

 ".2469" اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم َّترجيف اٟمٔمر (7)

 ".7557" داود أب صحٞمح اٟمٔمر. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (2)

 .هن٤مي٦م. وآؾمؽماطم٦م ًمٚمٜمقم ٟمزًم٦م اًمٚمٞمؾ آظمر اعم٤ًمومر ٟمزول وهق اًمتٕمريس ُمـ (3)
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 .(7) ُم٤ٌمريم٦م سمٌٓمح٤مء إٟمؽ: ًمف ىمٞمؾ

 [76ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 هبا اليقت ورفع التٓبٗة

 شم٘مدم يمام واًمٕمٛمرة احل٩م أو سم٤مًمٕمٛمرة يٚمٌل صمؿ ،(2)ىم٤مئام اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ صمؿ -73

 .(3)ؾمٛمٕم٦م وٓ ري٤مء ٓ طمج٦م هذه مهللا: وي٘مقل

 :ط اًمٜمٌل سمتٚمٌٞم٦م ويٚمٌل -74

 واعمٚمؽ ًمؽ واًمٜمٕمٛم٦م احلٛمد إن ًمٌٞمؽ ًمؽ ذيؽ ٓ ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ، مهللا ًمٌٞمؽ» -أ

 .قمٚمٞمٝم٤م يزيد ٓ ويم٤من ش.ًمؽ ذيؽ ٓ

 ش.احلؼ إهل ًمٌٞمؽ»: ط شمٚمٌٞمتف ُمـ ويم٤من -ب

 ط اًمٜمٌل إلىمرار ضم٤مئزة قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة يم٤مٟم٧م وإن أومْمؾ، ط شمٚمٌٞمتف واًمتزام -75

 ش.اًمٗمقاوؾ ذا ًمٌٞمؽ اعمٕم٤مرج، ذا ًمٌٞمؽ»: ىمقهلؿ شمٚمٌٞمتف قمغم يزيدون يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس

 إًمٞمؽ واًمرهم٤ٌمء سمٞمديؽ، واخلػم وؾمٕمديؽ، ًمٌٞمؽ»: ومٞمٝم٤م يزيد قمٛمر اسمـ ويم٤من 

 .(4)ش واًمٕمٛمؾ

ٞم٦م صقشمف يرومع سم٠من اعمٚمٌل وي١مُمر -76   آُمر أن وم٠مُمرين ضمؼميؾ أت٤مين»: ط ًم٘مقًمف سم٤مًمتٚم

. (6)ش واًمث٩م اًمٕم٩م احل٩م أومْمؾ»: وىمقًمف (5)ش سم٤مًمتٚمٌٞم٦م أصقاهتؿ يرومٕمقا  أن ُمٕمل وُمـ أصح٤مب

 إذا: طم٤مزم أبق ىم٤مل وًمذًمؽ ساظم٤م، هب٤م يٍمظمقن طمجتف ذم ط اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من وًمذًمؽ

                                                           

 ىم٤مل. ـمٌٕمف مت٤مم اهلل ين" 762 767 رىمؿ" سم٘مٚمٛمل اًمٌخ٤مري صحٞمح وخمتٍم". 7579" داود أب صحٞمح (7)

 ... "ومٞمف اًمّمالة وومْمؾ اعمديٜم٦م يمٗمْمؾ اًمٕم٘مٞمؼ ومْمؾ احلدي٨م ذم": "377/  3" اًمٗمتح ذم احل٤مومظ

 .صحٞمح سمًٜمد ُمقصقٓ واًمٌٞمٝم٘مل ُمٕمٚم٘م٤م اًمٌخ٤مري (2)

 .صحٞمح سمًٜمد اًمْمٞم٤مء رواه (3)

 ".7591" داود أب صحٞمح أنٔمر. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (4)

 ".7592" داود أب صحٞمح أنٔمر. وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه" (5)

 ؾمٞمالن": اًمث٩م" و سم٤مًمتٚمٌٞم٦م اًمّمقت رومع": اًمٕم٩م" و". 7772" وزي٤مدشمف اًمّمٖمػم اجل٤مُمع صحٞمح طمًـ طمدي٨م (6)

 .وإو٤مطمل اهلدي دُم٤مء
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 قمٚمٞمف ُمقؾمك إمم أنٔمر يم٠مين»: ط وىمقًمف (7)أصقاهتؿ شمٌح طمتكش اًمروطم٤مء» يٌٚمٖمقا  مل أطمرُمقا 

ٞم٦م شمٕم٤ممم اهلل إمم ضمقار ًمف اًمثٜمٞم٦م ُمـ ه٤مسمٓم٤م اًمًالم  .(2)ش سم٤مًمتٚم

ٞم٦م ذم واًمٜم٤ًمء -77  خيش مل ُم٤م أصقاهتـ ومػمومٕمـ اًم٤ًمسم٘ملم احلديثلم ًمٕمٛمقم يم٤مًمرضم٤مل اًمتٚم

 قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م: قمٓمٞم٦م أبق وم٘م٤مل اًمرضم٤مل يًٛمٕمٝم٤م طمتك صقهت٤م شمرومع يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م وٕن اًمٗمتٜم٦م،

ٞمؽ»: ذًمؽ سمٕمد شمٚمٌل ؾمٛمٕمتٝم٤م صمؿ ،ط اهلل رؾمقل شمٚمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م يمٞمػ ٕقمٚمؿ إين: شم٘مقل  مهللا ًٌم

ٞمؽ  . (3)إًمخش ... ًٌم

 ُمـ: وم٘م٤مل شمٚمٌٞم٦م صقت ومًٛمع اًمٜمٗمر ًمٞمٚم٦م ُمٕم٤موي٦م ظمرج: حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ وىم٤مل

 .اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ اقمتٛمرت اعم١مُمٜملم أم قم٤مئِم٦م: ىمٞمؾ هذا؟

 (4)ٕظمؼمشمف ؾم٠مخٜمل ًمق: وم٘م٤مًم٧م ًمٕم٤مئِم٦م ذًمؽ ومذيمر 

 ُمٚم٥م ُمـ ُم٤م»: ط وًم٘مقًمف ،(5)ش احل٩م ؿمٕم٤مئر ُمـ» ٕهن٤م اًمتٚمٌٞم٦م ويٚمتزم -78

 هٜم٤م ُمـ إرض شمٜم٘مٓمع طمتك وطمجر ؿمجر ُمـ ؿمامًمف وقمـ يٛمٞمٜمف قمـ ُم٤م ًمٌك إٓ يٚمٌل

 ًمٚمحدي٨م وادي٤م هٌط أو ذوم٤م قمال يمٚمام وسمخ٤مص٦م. (6)ش وؿمامًمف يٛمٞمٜمف قمـ يٕمٜمل وهٜم٤م

 اهلل إمم ضمقار ًمف اًمثٜمٞم٦م ُمـ ه٤مسمٓم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك إمم أنٔمر يم٠مين»: ىمري٤ٌم اعمت٘مدم

 .(7)ش يٚمٌل اًمقادي ذم اٟمحدر إذا إًمٞمف أنٔمر يم٠مين»: آظمر طمدي٨م وذم ش.سم٤مًمتٚمٌٞم٦م شمٕم٤ممم

                                                           

 اعمٓمٚم٥م قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ ورواه ضمٞمد سمًٜمد" 94/  7" اعمحغم ذم يمام ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه (7)

 .ُمرؾمؾ وهق" 324/  3" اًمٗمتح ذم يمام اهلل قمٌد سمـ

 ".2123" اًمّمحٞمح٦م أنٔمر ُمًٚمؿ رواه (2)

 ".243و 781و 711و 32/  6" وأمحد" 7573" واًمٓمٞم٤مًمز" خمتٍمه 769" اًمٌخ٤مري أظمرضمف (3)

 شمرومع واعمرأة: "ُمٜمًٙمف ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل صحٞمح وؾمٜمده" 95 94/  7" اعمحغم ذم يمام ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ رواه (4)

 ... ".إطمقال اظمتالف قمٜمد ُمٜمٝم٤م اإليمث٤مر ويًتح٥م رومٞم٘م٤مهت٤م شمًٛمع سمحٞم٨م صقهت٤م

 وم٢مٟمف اإلهالل ذم اًمّمقت سمرومع ضمؼميؾ أُمرين: سمٚمٗمظ" 828" اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج صحٞمح طمدي٨م ُمـ ضمزء هق (5)

 ".احل٩م ؿمٕم٤مئر ُمـ

 ".778/  2" واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م َّتري٩م ذم يمام صحٞمح سمًٜمد واًمٌٞمٝم٘مل ظمزيٛم٦م اسمـ رواه (6)

 سمٓمقن ذم اًمتٚمٌٞم٦م أن احلدي٨م وذم: "احل٤مومظ ىم٤مل" سم٤مب 8 إنٌٞم٤مء 61" ًمٚمٌخ٤مري خمتٍمي اًمٌخ٤مري رواه (7)

 ".اًمّمٕمقد قمٜمد شمت٠ميمد يمام اهلٌقط قمٜمد شمت٠ميمد وأهن٤م اعمرؾمٚملم ؾمٜمـ ُمـ إودي٦م
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ٞم٦م خيٚمٓمٝم٤م أن وًمف -79  ُمع ظمرضم٧م: قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسـم ًم٘مقل واًمتٝمٚمٞمؾ سم٤مًمتٚم

 (7)هتٚمٞمؾ أو سمتٚمٌٞم٦م خيٚمٓمٝم٤م أن إٓ اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك طمتك اًمتٚمٌٞم٦م شمرك ومام ط اهلل رؾمقل

ٞم٦م قمـ أُمًؽ ُمٙم٦م سمٞمقت ورأى اعمٙمل احلرم سمٚمغ وم٢مذا -21  ًمالؿمتٖم٤مل ًمٞمتٗمرغ ،(2)اًمتٚم

 .ي٠ميت مم٤م سمٖمػمه٤م

 [79-75 واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 وْة لدطمقل آغتسال

همت٤ًمل ًمف شمٞمن وُمـ -27  سمرؾمقل أؾمقة هن٤مرا وًمٞمدظمؾ ومٚمٞمٖمتًؾ اًمدظمقل ىمٌؾ ٓا

 .(3)طاهلل

 اًمثٜمٞم٦م ُمـ دظمٚمٝم٤م ط وم٢مٟمف اعمٕمالة سم٤مب اًمٞمقم ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚمٞم٤م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وًمٞمدظمؾ -22

٦م سمٜمل سم٤مب ُمـ اعمًجد ودظمؾ اعم٘مؼمة، قمغم اعمنموم٦م (4)ش يمداء» اًمٕمٚمٞم٤م  اًمٓمرق أىمرب هذا وم٢من ؿمٌٞم

ؾمقد احلجر إمم  .ٕا

 ـمريؼ ُمٙم٦م ومج٤مج يمؾ»: ط ًم٘مقًمف ؿم٤مء ـمريؼ أي ُمـ يدظمٚمٝم٤م أن وًمف -23

 .(5)ش هد ُمـ وخيرج هد ُمـ يدظمؾ: ـمريؼ يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م»: آظمر طمدي٨م وذم ش.وُمٜمحر

 مهللا: »وشم٘مقل (6)اًمٞمٛمٜمك رضمٚمؽ شم٘مدم أن شمٜمس ومال اعمًجد دظمٚم٧م وم٢مذا -24

 .(7)ش رمحتؽ أبقاب زم اومتح مهللا وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صؾ

 .(8)شاًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًم٘مديؿ وؾمٚمٓم٤مٟمف اًمٙمريؿ وسمقضمٝمف اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مهلل أقمقذ»: أو

                                                           

 .اًمٙمٌػم احل٩م ذم يمام واًمذهٌل احل٤ميمؿ وصححف ضمٞمد سمًٜمد" 477/  7" أمحد رواه (7)

 .239و 225/  3" اعمجٛمع وأنٔمر واًمٌٞمٝم٘مل" خمتٍمي 779" اًمٌخ٤مري رواه (2)

 ".7631" داود أب وصحٞمح" خمتٍمي 779" اًمٌخ٤مري رواه (3)

 ".7929" داود أب وصحٞمح" خمتٍمي 781" اًمٌخ٤مري رواه (4)

 .طمًـ سمًٜمد اًمٗم٤ميمٝمل رواه (5)

 ".2478" اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج طمًـ طمدي٨م ومٞمف (6)

 ".52و 57 ص" سمتح٘مٞم٘مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ اًمٓمٞم٥م اًمٙمٚمؿ أنٔمر (7)

 اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم ُمٌلم هق يمام وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده ُمرومققم٤م همػمه ورواه قمٜمف صحٞمح سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ رواه (8)

"7154." 
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 .(7)قم٤ٌمس اسمـ قمـ ًمثٌقشمف ؿم٤مء إن يديف رومع اًمٙمٕم٦ٌم رأى وم٢مذا -25 

ل قمـ يث٧ٌم ومل -26 : قمٛمر سمدقم٤مء دقم٤م وإن ًمف شمٞمن سمام ومٞمدقمق ظم٤مص دقم٤مء هٜم٤م ط اًمٌٜم

الم وُمٜمؽ اًمًالم أن٧م مهللا»  .(2)قمٜمف اهلل ريض قمٜمف ًمثٌقشمف ومحًـش سم٤مًمًالم رسمٜم٤م ومحٞمٜم٤م اًًم

 [21-79ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 الّدوم ؿمقاف

 ىمٌٚمف واًمتًٛمٞم٦م ومٞمٙمؼم، اؾمت٘م٤ٌمٓ ومٞمًت٘مٌٚمف إؾمقد احلجر إمم ي٤ٌمدر صمؿ -27

 .ُمرومققم٤م ذيمره ُمـ ووهؿ ُمقىمقوم٤م قمٛمر اسمـ قمـ صح٧م

 ط اهلل رؾمقل ومٕمٚمف وم٘مد أجْم٤م قمٚمٞمف ويًجد سمٗمٛمف وي٘مٌٚمف سمٞمده يًتٚمٛمف صمؿ -28 

 .(3)قم٤ٌمس واسمـ وقمٛمر

 .يده ىمٌؾ صمؿ سمٞمده اؾمتٚمٛمف شم٘مٌٞمٚمف يٛمٙمٜمف مل وم٢من -29

 .سمٞمده إًمٞمف أؿم٤مر آؾمتالم يٛمٙمٜمف مل وم٢من -31

 .ـمقوم٦م يمؾ ذم ذًمؽ ويٗمٕمؾ -37

 اًمْمٕمٞمػ شم١مذ ومال ىمقي رضمؾ إٟمؽ قمٛمر ي٤م»: ط ًم٘مقًمف قمٚمٞمف يزاطمؿ وٓ -32 

 .(4)ش ويمؼم وم٤مؾمت٘مٌٚمف وإٓ وم٤مؾمتٚمٛمف ًمؽ ظمال وم٢من احلجر، اؾمتالم أردت وإذا

                                                           

 ُمـ أطمد سم٘مل ُم٤م يمٚمٛم٦م قمٛمر ُمـ ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ طمًـ سمًٜمد" 72/  5" اًمٌٞمٝم٘مل رواه (7)

 أنف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ أجْم٤م آظمر سم٢مؾمٜم٤مد ورواه. ومذيمره: اًمٌٞم٧م رأى إذا ي٘مقل ؾمٛمٕمتف همػمي ؾمٛمٕمٝم٤م اًمٜم٤مس

 .قمٜمٝمام" 97/  4" ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ ورواه ذًمؽ ي٘مقل يم٤من

 وهؿ. وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مؾ مل إٟمف: واًمزي٤مرات اعمٜم٤مؾمؽ قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم إوم٤موؾ سمٕمض وىمقل (2)

 .واعمٜم٦م احلٛمد ومٚمف. ـمٌٕمف اهلل ين وىمد" 7772" اإلرواء ذم صحتف ذم اًم٘مقل طم٘م٘م٧م وىمد ُمٜمف

 ".اًمٙمٌػم احل٩م" ذم سمٞمٜمتف يمام ىمقي طمدي٨م وهق وهمػممه٤م وأمحد اًمِم٤مومٕمل أظمرضمف (3)

 .اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق واًمذهٌل واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ اًمؽمُمذي صححف (4)
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 اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم احلجر اهلل ًمٞمٌٕمثـ»:ط ًم٘مقًمف يمٌػم ومْمؾ احلجر وٓؾمتالم -33

 ُمًح»: وىم٤مل ش.سمحؼ اؾمتٚمٛمف ُمـ قمغم ويِمٝمد سمف يٜمٓمؼ وًم٤ًمن هبام، يٌٍم قمٞمٜم٤من وًمف

 .(7)ش طمٓم٤م اخلٓم٤مي٤م حيٓم٤من اًمٞمامين واًمريمـ إؾمقد احلجر

 ظمٓم٤مي٤م ؾمقدشمف طمتك اًمثٚم٩م ُمـ سمٞم٤مو٤م أؿمد ويم٤من اجلٜم٦م ُمـ إؾمقد احلجر»: وىم٤مل

 .(2)شاًمنمك أهؾ

 احلجر وراء ُمـ ومٞمٓمقف ي٤ًمره قمـ جيٕمٚمٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم طمقل سم٤مًمٓمقاف يٌدأ صمؿ -34

 اًمثالصم٦م ذم ويرُمؾ يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م (3)يْمٓمٌع ؿمقط، احلجر إمم احلجر ُمـ أؿمقاط ؾمٌٕم٦م

 .ؾم٤مئره٤م ذم ويٛمٌم احلجر إمم احلجر ُمـ ُمٜمٝم٤م إول

 ُمـ يتٛمٙمـ مل وم٢من ي٘مٌٚمف وٓ ـمقوم٦م يمؾ ذم سمٞمده اًمٞمامين اًمريمـ ويًتٚمؿ -35

 .سمٞمده إًمٞمف اإلؿم٤مرة شمنمع مل اؾمتالُمف

ٟمْٞم٤َم ذِم  آشمِٜم٤َم َرسمَّٜم٤َم﴿: سمٞمٜمٝمام وي٘مقل -36 ٜم٦َمً  اًمد  ًَ ظِمَرةِ  َوذِم  طَم ٜم٦َمً  ٔا ًَ  .(4)﴾اًمٜم٤َّمر قَمَذاَب  َوىمِٜم٤َم طَم

 .(5)ط ًمٚمٜمٌل اشم٤ٌمقم٤مً  اًمِم٤مُمٞملم اًمريمٜملم يًتٚمؿ وٓ -37

                                                           

 .واًمذهٌل واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن اسمـ وصححف اًمؽمُمذي طمًٜمف (7)

 .ظمزيٛم٦م واسمـ اًمؽمُمذي صححف (2)

 ويٖمٓمل إجٛمـ ُمٜمٙمٌف ويٌدي ي٤ًمره قمغم ـمرومف ويرد إجٛمـ أبٓمف حت٧م ُمـ اًمرداء يدظمؾ أن: آوٓم٤ٌمع (3)

 .وسمٕمده اًمٓمقاف هذا ىمٌؾ سمدقم٦م وهق إجن

 ".7653" داود أب صحٞمح. مجع وصححف وهمػمه داود أبق أظمرضمف (4)

 ُم٤م وؾم٤مئر إسمراهٞمؿ وُم٘م٤مم اًمٌٞم٧م ضمقاٟم٥م ؾم٤مئر وأُم٤م سم٤مًمٞمد ُمًحف هق وآؾمتالم: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (5)

 وُمٖم٤مرة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟمٌٞمٜم٤م يمحجرة واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء وُم٘م٤مسمر وطمٞمٓم٤مهن٤م اعمًجد ُمـ إرض ذم

 واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ُم٘م٤مسمر ُمـ ذًمؽ وهمػم ومٞمف يّمكم يم٤من اًمذي وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟمٌٞمٜم٤م وُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ

 اعمحرُم٦م اًمٌدع أقمٔمؿ ُمـ ومٝمق سمذًمؽ اًمٓمقاف وأُم٤م. إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق شم٘مٌؾ وٓ شمًتٚمؿ ومال اعم٘مدس سمٞم٧م وصخرة

 .ىمتؾ وإٓ شم٤مب وم٢من يًتت٤مب ديٜم٤م اَّتذه وُمـ

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمع ـمٗم٧م: ىم٤مل أُمٞم٦م سمـ يٕمغم قمـ واًمٌٞمٝم٘مل وأمحد" 8945" اًمرزاق قمٌد روى ُم٤م أطمًـ وُم٤م

 سمٞمده أظمذت احلجر يكم مم٤م اًم٤ٌمب يكم اًمذي اًمريمـ قمٜمد يمٜم٧م ومٚمام قمٜمف اهلل ريض" قمثامن ُمع رواي٦م وذم"

 وم٢من قمٜمؽ وم٤مٟمٗمذ: ىم٤مل ٓ: ىمٚم٧م يًتٚمٛمف؟ رأجتف ومٝمؾ: ىم٤مل سمغم: ىمٚم٧م اهلل؟ رؾمقل ُمع ـمٗم٧م أُم٤م: وم٘م٤مل ًمٞمًتٚمٛمف

 .طمًٜم٦م أؾمقة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ذم ًمؽ
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 والباب الركـ زمني وا التزام

 .(7)قمٚمٞمف وذراقمٞمف ووضمٝمف صدره ومٞمْمع واًم٤ٌمب اًمريمـ سملم ُم٤م يٚمتزم أن وًمف -38

: طًم٘مقًمف ؿم٤مء ُم٤م اًمذيمر أو اًم٘مرآن ُمـ ي٘مرأ  أن ومٚمف. ظم٤مص ذيمر ًمٚمٓمقاف وًمٞمس -39

ٞم٧م اًمٓمقاف» : رواي٦م وذمش سمخػم إٓ يٜمٓمؼ ومال ٟمٓمؼ ومٛمـ اًمٜمٓمؼ ومٞمف أطمؾ اهلل وًمٙمـ صالة سم٤مًٌم

 .(2)ش اًمٙمالم ومٞمف وم٠مىمٚمقا »

ٞم٧م يٓمقف أن جيقز وٓ -41  سم٤مًمٌٞم٧م يٓمقف ٓ»: ط ًم٘مقًمف طم٤مئض وٓ قمري٤من سم٤مًم

 أن همػم احل٤مج يٗمٕمؾ يمام اومٕمكم»: اًمقداع طمج٦م ذم ُمٕمتٛمرة ىمدُم٧م طملم ًمٕم٤مئِم٦م وىمقًمف. (3)ش قمري٤من

ٞم٧م شمٓمقذمٓ   .(4)ش شمٓمٝمري طمتك[ شمّمكم وٓ] سم٤مًٌم

 ُم٘م٤مم إمم واٟمٓمٚمؼ إجٛمـ يمتٗمف همٓمك اًم٤ًمسمع اًمِمقط ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا -47

ُِذوا﴿: وىمرأ  إسمراهٞمؿ، ـْ  َواَّتَّ ِهٞمؿَ  َُمَ٘م٤ممِ  ُِم  .﴾ُُمَّمغّمً  إسِْمَرا

 .ريمٕمتلم قمٜمده وصغم اًمٙمٕم٦ٌم وسملم سمٞمٜمف اعم٘م٤مم وضمٕمؾ -42

٤َم َي٤م ىُمْؾ ﴿: ومٞمٝمام وىمرأ  -43 ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿ و ﴾اًْمَٙم٤مومُِرونَ  َأهي   .﴾َأطَمدٌ  الِلَّ

                                                           

 ىمقة ويزداد احلًـ ُمرشم٦ٌم إمم هبام احلدي٨م يرشم٘مل ـمري٘ملم ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ روي  (7)

 واًم٤ٌمب اًمريمـ سملم اعمٚمتزم هذا: وىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ سمف اًمٕمٛمؾ سمثٌقت

 "2738" اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم خمرج ذًمؽ ويمؾ أجْم٤م اًمزسمػم سمـ قمروة ومٕمؾ ُمـ وصح

 إؾمقد احلجر سملم ُم٤م وهق – اعمٚمتزم ي٠ميت أن أطم٥م وإن":387 ص" ُمٜمًٙمف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل

 أن وًمف. ذًمؽ ومٕمؾ - طم٤مضمتف ٤مممشمٕم اهلل وي٠ًمل ويدقمق ويمٗمٞمف وذراقمٞمف ووضمٝمف صدره قمٚمٞمف ومٞمْمع واًم٤ٌمب

 يم٤مٟمقا  واًمّمح٤مسم٦م همػمه أو اًمقداع طم٤مل يٙمقن أن سملم ومرق ٓ آًمتزام هذا وم٢من اًمقداع ـمقاف ىمٌؾ ذًمؽ يٗمٕمؾ

م همػم ُمـ هٜم٤مك ودقم٤م اًم٤ٌمب قمٜمد وىمػ وًمق... ُمٙم٦م يدظمٚمقن طملم ذًمؽ يٗمٕمٚمقن  وم٢مذا طمًٜم٤م يم٤من ًمٚمٌٞم٧م اًمتزا

 .اًم٘مٝم٘مرى يٛمٌم وٓ يٚمتٗم٧م وٓ ي٘مػ ٓ ومم

ظمرى واًمرواي٦م وهمػمه اًمؽمُمذي رواه (2) : اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل". 27" اإلرواء ذم طم٘م٘متف يمام صحٞمح طمدي٨م وهق ًمٚمٓمؼماين ٕا

ل قمـ حمدود ذيمر ومٞمف وًمٞمس ٤مئر ومٞمف يدقمق سمؾ سمتٕمٚمٞمٛمف وٓ سم٘مقًمف وٓ سم٠مُمره ٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٌٜم دقمٞم٦م سم  وُم٤م اًمنمقمٞم٦م ٕا

 .ًمف أصؾ ومال ذًمؽ وٟمحق اعمٞمزاب حت٧م ُمٕملم دقم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يذيمره

 اإلرواء ذم خمرج وهق قم٤ٌمس واسمـ قمكم طمدي٨م ُمـ اًمؽمُمذي ورواه هريرة أب طمدي٨م ُمـ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (3)

"7712." 

 ".797" اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق ًمف واًمزي٤مدة ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ واًمٌخ٤مري قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (4)
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 وهق يديف سملم يٛمر أطمدا يدع وٓ هٜم٤مك اعمّمكم يدي سملم يٛمر ٓ أن ويٜمٌٖمل -44

 ُمٜمٝم٤م احلرام اعمًجد اؾمتثٜم٤مء صمٌقت وقمدم ذًمؽ قمـ اًمٜم٤مهٞم٦م إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم يّمكم

 .(7) !يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م سمٚمف

 وم٘مد رأؾمف قمغم وص٥م ُمٜمٝم٤م ومنمب زُمزم إمم ذه٥م اًمّمالة ُمـ ومرغ إذا صمؿ -45

 ـمٕمؿ، ـمٕم٤مم وهل ُم٤ٌمريم٦م إهن٤م»: وىم٤مل ،(2)ش ًمف ذب ح٤م زُمزم ُم٤مء»: ط ىم٤مل

 اًمٓمٕمؿ ـمٕم٤مم ومٞمف زُمزم ُم٤مء إرض وضمف قمغم ُم٤مء ظمػم»: وىم٤مل. (3)ش [ؾم٘مؿ وؿمٗم٤مء]

 .(4)ش اًمً٘مؿ وؿمٗم٤مء

 .اعمت٘مدم اًمتٗمّمٞمؾ قمغم ويًتٚمؿ ومٞمٙمؼم إؾمقد احلجر إمم يرضمع صمؿ -46

 [24-21ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 واظمروة اليِا زمني السَل

 ىمقًمف ىمرأ  اًمّمٗم٤م ُمـ دٟم٤م وم٢مذا واعمروة اًمّمٗم٤م سملم ًمٞمًٕمك أدراضمف يٕمقد صمؿ -47

َٗم٤م إِنَّ ﴿: شمٕم٤ممم ـْ  َواعْمَْرَوةَ  اًمّمَّ   ؿَمَٕم٤مئِرِ  ُِم
ِ
ـْ  الِلَّ ٌَٞم٧َْم  طَم٩مَّ  وَمَٛم  َأنْ  قَمَٚمٞمْفِ  ضُمٜم٤َمَح  وَمال اقْمتََٛمرَ  َأوِ  اًْم

َف  ـْ  هِباَِم  َيٓمَّقَّ عَ  َوَُم َ  وَم٢ِمنَّ  ظَمػْماً  شَمَٓمقَّ  ش.سمف اهلل سمدأ سمام ٟمٌدأ: »وي٘مقل. ﴾قَمٚمِٞمؿٌ  ؿَم٤ميمِرٌ  الِلَّ

 .(5)اًمٙمٕم٦ٌم يرى طمتك قمٚمٞمف ومػمشم٘مل سم٤مًمّمٗم٤م يٌدأ صمؿ -48

 أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ومٞم٘مقل ويٙمؼمه اهلل ومٞمقطمد اًمٙمٕم٦ٌم ومٞمًت٘مٌؾ -49

 قمغم وهق ويٛمٞم٧م حيٞمل احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓش. صمالصم٤م»

                                                           

 ".735و 23و 27 ص" وإصؾ اعم٘مدُم٦م راضمع (7)

 وأطمده٤م" 7723" اًمٖمٚمٞمؾ إرواء ذم ـمرىمف قمغم وشمٙمٚمٛم٧م ظمرضمتف وىمد إئٛم٦م ُمـ مجع ىم٤مل يمام صحٞمح طمدي٨م (2)

 ".883" اًمّمحٞمح٦م ذم

 .وهمػمه٤م" 7156" طمدي٨م حت٧م اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق وهمػمه اًمٓمٞم٤مًمز رواه صحٞمح طمدي٨م (3)

 ".7156" اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق وهمػمه اعمخت٤مرة ذم اًمْمٞم٤مء أظمرضمف (4)

ه وم٢مٟمف اًمّمٗم٤م ُمـ إُم٤ميمـ سمٕمض ذم إٓ اًمٌٞم٧م رؤي٦م أن اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس (5)  سمٜمل اًمتل إقمٛمدة ظمالل ُمـ يرا

 .طمرج وٓ ومٚمٞمجتٝمد وإٓ اًمًٜم٦م أص٤مب وم٘مد ذًمؽ ًمف شمٞمن ومٛمـ اعمًجد ُمـ اًمث٤مين اًمٓم٤مسمؼ قمٚمٞمٝم٤م
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 وهزم قمٌده وٟمٍم وقمده أنجز ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ ىمدير، رء يمؾ

 .(2)ذًمؽ سملم ويدقمق .ُمرات صمالث ذًمؽ ي٘مقل. (7)وطمده إطمزاب

 اهلل وم٢من اؾمٕمقا »: ط اهلل رؾمقل وىم٤مل واعمروة اًمّمٗم٤م سملم ًمٞمًٕمك يٜمزل صمؿ -51

 .(3)ش اًمًٕمل قمٚمٞمٙمؿ يمت٥م

 سم٤معمٞمؾ اعمٕمروف وهق واًمٞم٤ًمر اًمٞمٛملم قمـ" اعمقوقع" اًمٕمٚمؿ إمم ومٞمٛمٌم -57 

 ط قمٝمده ذم ويم٤من. سمٕمده اًمذي أظمر اًمٕمٚمؿ إمم ؿمديدا ؾمٕمٞم٤م ُمٜمف يًٕمك صمؿ إظمي

 .(4)ش ؿمدا إٓ إبٓمح ي٘مٓمع ٓ»: ط وىم٤مل احلّم٤م دىم٤مق ومٞمف أبٓمح وادي٤م

 اًمّمٗم٤م قمغم صٜمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ويّمٜمع قمٚمٞمٝم٤م ومػمشم٘مل اعمروة ي٠ميت طمتك ُصُٕمدا يٛمٌم صمؿ

 .ؿمقط وهذا (5)واًمدقم٤مء واًمتقطمٞمد واًمتٙمٌػم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ُمـ

                                                           

 وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد احلدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم اًمزي٤مدة هذه أر ومل اًمخ... إي٤مه إٓ ٟمٕمٌد وٓ اهلل إٓ إهل ٓ: إذيم٤مر ذم زاد (7)

 ... "و ُمًٚمؿ أظمرضمف: قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ ىمقل يقمهف ح٤م ظمالوم٤م اًمٓمقيؾ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهق أظمرج ممـ

 صغم اًمٜمٌل قمـ ُم٠مثقرا يٙمقن أن وإومْمؾ وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ظمػم ومٞمف سمام اًمدقم٤مء ُمـ ؿم٤مء سمام اًمتٝمٚمٞمالت سملم أي (2)

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أو وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 ".7172" اإلرواء ذم خمرج وهق وهؿ عمـ ظمالوم٤م صحٞمح طمدي٨م وهق (3)

 ".اًمٙمٌػم احل٩م" ذم خمرج وهق وهمػمه اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف (4)

 ىم٤مل يمٚمف ُمٌم وؾمٕمٞمٝمـ اًمٜم٤ًمء وـمقاف :ٟمّمف ُم٤م" 394/  3" اعم٘مدد ىمداُم٦م ٓسمـ اعمٖمٜمل ذم ضم٤مء"  وم٤مئدة" 

 قمٚمٞمٝمـ وًمٞمس واعمروة اًمّمٗم٤م سملم وٓ اًمٌٞم٧م طمقل اًمٜم٤ًمء قمغم رُمؾ ٓ أنف قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ أمجع: اعمٜمذر اسمـ

 اًمًؽم ومٞمٝمـ ي٘مّمد اًمٜم٤ًمء ٕن اًمٜم٤ًمء طمؼ ذم ذًمؽ ي٘مّمد وٓ اجلٚمد إفمٝم٤مر ومٞمٝمام إصؾ ٕن وذًمؽ. اوٌٓم٤مع

 .ًمٚمٙمِمػ شمٕمرض وآوٌٓم٤مع اًمرُمؾ وذم

 :وضمٝملم ومٞمٝم٤م إن: ىم٤مل وم٘مد اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد ظمالومٞم٦م اعم٠ًمخ٦م أن قمغم يدل ُم٤م" 75/  8" ًمٚمٜمقوي جمٛمقع وذم

 أهن٤م: اًمث٤مين واًمقضمف. وهن٤مرا ًمٞمال اعم٤ًموم٦م مجٞمع متٌم سمؾ شمًٕمك ٓ أهن٤م: اجلٛمٝمقر ىمٓمع وسمف اًمّمحٞمح وهق إول

 .يم٤مًمرضمؾ اًمًٕمل ُمقوع ذم اًمًٕمل هل٤م اؾمتح٥م اعمًٕمك ظمٚمق طم٤مل اًمٚمٞمؾ ذم ؾمٕم٧م إن

 ٓسمٜمٝم٤م شمًتٖمٞم٨م إؾمامقمٞمؾ أم ه٤مضمر ؾمٕمل إٟمام اًمًٕمل ُمنموقمٞم٦م أصؾ وم٢من إىمرب هق هذا وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 اؾمت٘مٌٚم٧م صمؿ قمٚمٞمف وم٘م٤مُم٧م يٚمٞمٝم٤م إرض ذم ضمٌؾ أىمرب اًمّمٗم٤م ومقضمدت: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم يمام اًمٕمٓمِم٤من

 صمؿ ردقمٝم٤م ـمرف رومٕم٧م اًمقادي سمٚمٖم٧م إذا طمتك اًمّمٗم٤م ُمـ ومٝمٌٓم٧م أطمدا شمر ومٚمؿ أطمدا؟ شمرى هؾ شمٜمٔمر اًمقادي

 أطمدا؟ شمرى هؾ ومٜمٔمرت قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مُم٧م اعمروة أت٧م صمؿ اًمقادي ضم٤موزت طمتك اعمجٝمقد اإلٟم٤ًمن ؾمٕمل ؾمٕم٧م

 ؾمٕمل ومذًمؽ: "وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ىم٤مل: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل. ُمرات ؾمٌع ذًمؽ ومٗمٕمٚم٧م أطمدا شمرى ومٚمؿ

 .إنٌٞم٤مء يمت٤مب ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف". سمٞمٜمٝمام اًمٜم٤مس

 يّمٜمع وٓ اؾمت٘م٤ٌمهل٤م ذم جيتٝمد أن ومٕمٚمٞمف شم٘مدم يمام وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف اًمٌٜم٤مء حلٞمٚمقًم٦م أن يٛمٙمـ ومال اًمٙمٕم٦ٌم رؤي٦م وأُم٤م (5)

 !اًمًامء إمم وأجدهيؿ أبّم٤مرهؿ يرومٕمقن اًمذيـ احلٞم٤مرى صٜمٞمع
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 ؾمٕمٞمف ُمقوع ويًٕمك ُمِمٞمف ُمقوع يٛمٌم اًمّمٗم٤م قمغم يرىمك طمتك يٕمقد صمؿ -52

 .صم٤من ؿمقط وهذا

 قمغم آظمره٤م هن٤مي٦م أؿمقاط ؾمٌٕم٦م ًمف يتؿ طمتك وهٙمذا اعمروة إمم يٕمقد صمؿ -53

 .اعمروة

 .(7)ط اًمٜمٌل إمم أقمج٥م واعمٌم رايم٤ٌم سمٞمٜمٝمام يٓمقف أن وجيقز -54

 ومال إيمرم إقمز أن٧م إٟمؽ وارطمؿ اهمٗمر رب: سم٘مقًمف اًمًٕمل ذم دقم٤م وإن -55

 .(2)اًمًٚمػ ُمـ مجع قمـ ًمثٌقشمف سم٠مس

 شمٜمتٝمل وسمذًمؽ (3)رأؾمف ؿمٕمر ىمص اعمروة قمغم اًم٤ًمسمع اًمِمقط ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا -56

 .اًمؽموي٦م يقم إمم طمالٓ هٙمذا ويٛمٙم٨م اإلطمرام قمٚمٞمف طمرم ُم٤م ًمف وطمؾ اًمٕمٛمرة

 أن ومٕمٚمٞمف احلؾ ُمـ اهلدي ؾم٤مق يٙمـ ومل. احل٩م قمٛمرة سمٖمػم أطمرم يم٤من وُمـ -57

 إطمراُمف ذم ومٞمٔمؾ اهلدي ؾم٤مق ُمـ وأُم٤م ًمٖمْمٌف واشم٘م٤مء ط اًمٜمٌل ُٕمر اشم٤ٌمقم٤م يتحٚمؾ

 .اًمٜمحر يقم اًمرُمل سمٕمد إٓ يتحٚمؾ وٓ

 [27-24ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 الؼموية يقم زماحلج اإلهالل

 يمام ومٞمٗمٕمؾ سم٤محل٩م وأهؾ أطمرم احلج٦م ذي ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم وهق اًمؽموي٦م يقم يم٤من وم٢مذا -58

همت٤ًمل ُمـ. اعمٞم٘م٤مت ُمـ سم٤مًمٕمٛمرة اإلطمرام قمٜمد ومٕمؾ . واًمتٚمٌٞم٦م واًمرداء اإلزار وًمٌس واًمتٓمٞم٥م ٓا

 .اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل قم٘م٥م ٓإ ي٘مٓمٕمٝم٤م وٓ

 .ُمٙم٦م ُمـ حيرُمقن ُمٙم٦م أهؾ طمتك ومٞمف ٟم٤مزل هق اًمذي اعمقوع ُمـ وحيرم -59

                                                           

 ".ُمًٚمؿ صحٞمح" قمغم ُمًتخرضمف ذم ٟمٕمٞمؿ أبق رواه (7)

 وقمـ صحٞمحلم سم٢مؾمٜم٤مديـ قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد اسمـ قمـ" 69و 68/  4" ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ رواه (2)

/  3" اعمجٛمع ذم يمام وٕمٞمػ سمًٜمد ُمرومققم٤م اًمٓمؼماين ورواه اًمزسمػم سمـ وقمروة اًمٙم٤مهكم راومع سمـ اعمًٞم٥م

248." 

 ".444/  3 اًمٗمتح راضمع. "ظمالهل٤م اًمِمٕمر يٓمقل يم٤مومٞم٦م ومؽمه وطمجف قمٛمرشمف سملم يم٤من إذا طمٚمؼ أو (3)
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ٞم٧م اًمٔمٝمر، ومٞمٝم٤م ومٞمّمغم ُمٜمك إمم يٜمٓمٚمؼ صمؿ -61  اًمّمٚمقات ؾم٤مئر يّمكم طمتك ومٞمٝم٤م وٌي

 .مجع دون ىمٍماً  اخلٛمس

 [28-27ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 عرفة إىل آٌ٘الق

 ومٕمؾ ذًمؽ يمؾ يٙمؼم، أو يٚمٌل وهق قمروم٦م إمم اٟمٓمٚمؼ قمروم٦م يقم ؿمٛمس ـمٚمٕم٧م وم٢مذا -67

ل أصح٤مب  يٜمٙمر ومال اعمٙمؼم ويٙمؼم قمٚمٞمف يٜمٙمر ومال اعمٚمٌل يٚمٌل طمجتف ذم ُمٕمف وهؿ ط اًمٌٜم

 .(7)قمٚمٞمف

 ىمٌؾ ُم٤م إمم هب٤م وئمؾ ُمٜمٝم٤م وًمٞمس قمروم٤مت ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من وهق ،(2)ٟمٛمرة ذم يٜمزل صمؿ -62

 .اًمزوال

 خيٓم٥م وومٞمٝم٤م قمروم٦م ىمٌٞمؾ وهل. (3)ومٞمٝم٤م وٟمزل قمرٟم٦م إمم رطمؾ اًمِمٛمس زاًم٧م وم٢مذا -63

 .اعم٘م٤مم شمٜم٤مؾم٥م ظمٓم٦ٌم اًمٜم٤مس اإلُم٤مم

 .اًمٔمٝمر وىم٧م ذم ومجٕم٤م ىمٍما  واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سم٤مًمٜم٤مس يّمكم صمؿ -64

 .وإىم٤مُمتلم واطمدا أذاٟم٤م هلام وي١مذن -65

 .(4)ؿمٞمئ٤م سمٞمٜمٝمام يّمكم وٓ -66

 ُمـ ُمع أو، وطمده يمذًمؽ ومٚمٞمّمٚمٝمام اإلُم٤مم، ُمع صالهتام ًمف يتٞمن مل وُمـ -67

                                                           

 .اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (7)

 ىم٤مل اهلل ؿم٤مء إن طمرج ومال قمروم٦م إمم ضم٤موزمه٤م وم٢مذا اًمزطم٤مم ًمِمدة حت٘م٘مف اًمٞمقم يتٕمذر سمٕمده واًمذي اًمٜمزول وهذا (2)

 ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م شمْمٛمٜمتف ُم٤م وأُم٤م":768/  26" اًمٗمت٤موى ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

م اعمِمٕمر سملم اًمتل - قمرٟم٦م ب اعم٘م٤مم صمؿ قمروم٦م يقم ىمٌؾ اًمتل اًمٚمٞمٚم٦م هب٤م واعمٌٞم٧م اًمؽموي٦م يقم سمٛمٜمك اعم٘م٤مم  احلرا

 يم٤معمجٛمع ومٝمذا قمرٟم٦م سمٌٓمـ اًمٓمريؼ أثٜم٤مء ذم واًمّمالشملم واخلٓم٦ٌم قمروم٦م إمم ُمٜمٝم٤م واًمذه٤مب اًمزوال إمم - وقمروم٦م

 .اعمحدصم٦م اًمٕم٤مدات ًمٖمٚم٦ٌم يٕمرومف ٓ اًمٜم٤مس وأيمثر يٛمٞمزه ٓ اعمّمٜمٗملم ُمـ يمثػم يم٤من وإن اًمٗم٘مٝم٤مء سملم قمٚمٞمف

 .اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف  (3)

 ومل أؾمٗم٤مره ؾم٤مئر وذم هٜم٤م اًمٕمٍم وسمٕمد اًمٔمٝمر ىمٌؾ شمٓمقع أنف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف يٜم٘مؾ مل ويمذًمؽ: ىمٚم٧م (4)

 .واًمقشمر اًمٗمجر ؾمٜمتل إٓ ومٞمٝم٤م اًمرواشم٥م ُمـ ؿمٞمئ٤م صغم أنف يث٧ٌم
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 .(7)أُمث٤مًمف ُمـ طمقًمف

 [29-28ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 عرفة دم القققف

 ًمف شمٞمن إن اًمرمح٦م ضمٌؾ أؾمٗمؾ اًمّمخرات قمٜمد ومٞم٘مػ قمروم٦م إمم يٜمٓمٚمؼ صمؿ -68

 .ُمقىمػ يمٚمٝم٤م ومٕمروم٦م وإٓ ذًمؽ،

 .ويٚمٌل يدقمق يديف راومٕم٤م اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌال وي٘مػ -69 

 ىمٚم٧م ُم٤م أومْمؾ»: ط ًم٘مقًمف قمروم٦م يقم اًمدقم٤مء ظمػم وم٢مٟمف اًمتٝمٚمٞمؾ ُمـ ويٙمثر -71

 وهق احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ: قمروم٦م قمِمٞم٦م واًمٜمٌٞمقن أن٤م

 .(2)ش ىمدير رء يمؾ قمغم

 .(3)ضم٤مز أظمرة ظمػم اخلػم إٟمام أطمٞم٤مٟم٤م اًمتٚمٌٞم٦م ذم زاد وإن -77

 .اًمٞمقم هذا يّمقم أٓ قمروم٦م ذم ًمٚمقاىمػ واًمًٜم٦م -72

 ُمـ جيٕمٚمف أن شمٕم٤ممم اهلل ُمـ راضمٞم٤م ؿم٤مء سمام داقمٞم٤م ُمٚمٌٞم٤م ذايمرا  هٙمذا يزال وٓ -73

 اهلل يٕمتؼ أن ُمـ أيمثر يقم ُمـ ُم٤م»: احلدي٨م ذم يمام اعمالئٙم٦م هبؿ ي٤ٌمهل اًمذيـ قمت٘م٤مئف

 أراد ُم٤م: ومٞم٘مقل اعمالئٙم٦م هبؿ ي٤ٌمهل صمؿ ًمٞمدٟمق وإٟمف قمروم٦م، يقم ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ قمٌدا ومٞمف

 .(4)ش ه١مٓء؟

 إمم اٟمٔمروا: ومٞم٘مقل اًمًامء أهؾ قمروم٤مت سم٠مهؾ ي٤ٌمهل اهلل إن»: آظمر طمدي٨م وذم 

 .اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك هٙمذا يزال وٓ. (5)ش همؼما  ؿمٕمث٤م ضم٤مؤوين قم٤ٌمدي

 [29ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

                                                           

 ش.25/89/3" »اًمٌخ٤مري خمتٍم" اٟمٔمر. شمٕمٚمٞم٘م٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ اًمٌخ٤مري (7)

 ".7513" اًمّمحٞمح٦م ذم ظمرضمتٝم٤م ـمرق ًمف صحٞمح أو طمًـ طمدي٨م (2)

 .إصؾ ذم ُمٌلم هق يمام وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف ذًمؽ ًمثٌقت (3)

 ".729/  2" اًمؽمهمٞم٥م اٟمٔمر. وهمػمه ُمًٚمؿ رواه (4)

 ".اًمؽمهمٞم٥م َّتري٩م" ذم سمٞمٜمتف يمام مج٤مقم٦م وصححف وهمػمه أمحد رواه (5)
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 عرفات وـ اإلفاضة

 واهلدوء اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمف ُمزدًمٗم٦م إمم قمروم٤مت ُمـ أوم٤مض اًمِمٛمس همرسم٧م وم٢مذا -74

 .أهع ظمٚمقة وضمد وم٢مذا ؾمٞم٤مرشمف أو داسمتف أو سمٜمٗمًف اًمٜم٤مس يزاطمؿ ٓ

 ىمٍما  اًمٕمِم٤مء وصغم أىم٤مم صمؿ صمالصم٤م اعمٖمرب وصغم وأىم٤مم أذن وصٚمٝم٤م وم٢مذا -75

 .سمٞمٜمٝمام ومجع

 .(7)ذًمؽ ييه مل حل٤مضم٦م سمٞمٜمٝمام ومّمؾ وإن -76

 (2)ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝمام واطمدة يمؾ إصمر قمغم وٓ سمٞمٜمٝمام يّمكم وٓ -77

 .اًمٗمجر طمتك يٜم٤مم صمؿ -78

 .وإىم٤مُم٦م سم٠مذان وىمتف أول ذم صغم اًمٗمجر ًمف شمٌلم وم٢مذا -79 

 [31ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 والرول وٕك إىل وآٌ٘الق وزدلِة دم الِجر صالة

 واًمٜم٤ًمء اًمْمٕمٗم٦م إٓ احلج٤مج، جلٛمٞمع اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة ُمـ سمد وٓ -81

 .اًمٜم٤مس طمٓمٛم٦م ظمِمٞم٦م اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد ُمٜمٝم٤م يٜمٓمٚم٘مقا  أن هلؿ جيقز وم٢مٟمف

م اعمِمٕمر ي٠ميت صمؿ -87  اًم٘مٌٚم٦م ويًت٘مٌؾ قمٚمٞمف ومػمىمك" اعمزدًمٗم٦م ذم ضمٌؾ وهق" احلرا

 .ضمدا يًٗمر طمتك يمذًمؽ يزال وٓ ويدقمق ويقطمده وهيٚمٚمف ويٙمؼمه اهلل ومٞمحٛمد

 .ضم٤مز ومٞمٝم٤م وىمػ ومحٞمثام ُمقىمػ يمٚمٝم٤م وُمزدًمٗم٦م -82

 .يٚمٌل وهق اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمف ُمٜمك إمم اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ يٜمٓمٚمؼ صمؿ -83

                                                           

 94/  25" اًمٌخ٤مري ذم وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ًمثٌقت شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (7)

 .اًمٌخ٤مري خمتٍم ُمـ". 817/ 

 صٚمقا  سمريمقه٤م إذا صمؿ أُمٙمـ إن اجلامل شمؼميؽ ىمٌؾ اعمٖمرب صغم ُمزدًمٗم٦م إمم وصؾ وم٢مذا: اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (2)

 .ذًمؽ ييه مل اًمٕمِم٤مء أظمر وإن اًمٕمِم٤مء
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 .ُمٜمك ُمـ وهق أُمٙمٜمف إذا اًمًػم أهع حمن سمٓمـ أتك وم٢مذا -84

 .اًمٙمؼمى اجلٛمرة قمغم َّترضمف اًمتل اًمقؾمٓمك اًمٓمريؼ ي٠مظمذ صمؿ -85

 آظمر وهل ُمٜمك ذم اًمٕم٘م٦ٌم مجرة هب٤م يرُمل أن يريد اًمتل احلّمٞم٤مت ويٚمت٘مط -86

 .ُمٙم٦م إمم وأىمرهبـ اجلٛمرات

 .يٛمٞمٜمف قمـ وُمٜمك ي٤ًمره قمـ ُمٙم٦م وجيٕمؾ اجلٛمرة ويًت٘مٌؾ -87

 .ىمٚمٞمال احلٛمّم٦م ُمـ أيمؼم وهق اخلذف طمَم ُمثؾ طمّمٞم٤مت سمًٌع ويرُمٞمٝم٤م -88

 .(7)طمّم٤مة يمؾ ُمع ويٙمؼم -89

 .(2)طمّم٤مة آظمر ُمع اًمتٚمٌٞم٦م وي٘مٓمع -91

 اًمذيـ اًمْمٕمٗم٦م أو اًمٜم٤ًمء ُمـ يم٤من وًمق اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إٓ يرُمٞمٝم٤م وٓ -97

 .(3)آظمر رء واًمرُمل رء ومٝمذا اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م ُمـ آٟمٓمالق هلؿ أبٞمح

 ذم طمرضم٤م وضمد إذا اًمٚمٞمؾ إمم وًمق اًمزوال سمٕمد يرُمٞمٝم٤م أن وًمف -92

 .احلدي٨م ذم صم٧ٌم يمام اًمزوال ىمٌؾ رُمٞمٝم٤م

 حيٚمؼ أو يٜمحر مل وًمق اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمف طمؾ اجلٛمرة رُمل ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا -93

 .ويتٓمٞم٥م صمٞم٤مسمف ومٞمٚمٌس

 ذم يًتٛمر أن أراد إذا ٟمٗمًف اًمٞمقم ذم اإلوم٤مو٦م ـمقاف يٓمقف أن قمٚمٞمف ًمٙمـ -94

 أن ومٕمٚمٞمف اًمرُمل ىمٌؾ يم٤من يمام حمرُم٤م قم٤مد يٓمػ ومل أُمًك إذا وم٢مٟمف وإٓ اعمذيمقر متتٕمف

 رُمٞمتؿ أنتؿ إذا ًمٙمؿ رظمص يقم هذا إن»: ط ًم٘مقًمف اإلطمرام صمقب ويٚمٌس صمٞم٤مسمف يٜمزع

 هذا شمٓمقومقا  أن ىمٌؾ أُمًٞمتؿ وم٢مذا اًمٜم٤ًمء، إٓ ُمٜمف طمرُمتؿ ُم٤م يمؾ ُمـ حتٚمقا  أن اجلٛمرة

                                                           

 قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف يث٧ٌم ومٚمؿ اعمّمٜمٗملم سمٕمض يذيمره٤م اًمتل... " ُمؼمورا طمج٤م اضمٕمٚمف مهللا: "زي٤مدة وأُم٤م (7)

 ".7717" اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم سمٞمٜمتف يمام وؾمٚمؿ

 اعمراد وأن إظمرى اًمرواي٤مت ذم أهبؿ ح٤م ُمٗمن صحٞمح طمدي٨م هذا: وىم٤مل صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه (2)

 ".426/  3" اًم٤ٌمري ومتح رُمٞمٝم٤م أتؿ أي اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل طمتك: سم٘مقًمف

 ".81 ص" إُمر ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم شمٙمقن أن ؿمئ٧م إن ومراضمٕمف إصؾ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م مم٤م وهذا (3)
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 .(7)ش سمف شمٓمقومقا  أن ىمٌؾ اجلٛمرة شمرُمقا  أن ىمٌؾ هلٞمئتٙمؿ طمرُم٤م سشمؿ اًمٌٞم٧م

 [32-31ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 والٕحر الذزمح

 .اًمًٜم٦م هق وهذا هديف ومٞمٜمحر ُمٜمك ذم اعمٜمحر ي٠ميت صمؿ -95

 ىمد»: ط ًم٘مقًمف ُمٙم٦م ذم ويمذًمؽ ُمٜمك ُمـ آظمر ُمٙم٤من أي ذم يٜمحر أن ًمف جيقز ًمٙمـ -96

 .(2)ش رطم٤مًمٙمؿ ذم وم٤مٟمحروا وُمٜمحر ـمريؼ ُمٙم٦م ومج٤مج ويمؾ ُمٜمحر يمٚمٝم٤م وُمٜمك ه٤مهٜم٤م ٟمحرت

 .همػمه قمٜمف أن٤مب وإٓ ًمف شمٞمن إن سمٞمده يٜمحر أو يذسمح أن واًمًٜم٦م -97

                                                           

ه وىمد صحٞمح طمدي٨م وهق (7)  ".7745" داود أب صحٞمح ذم سمٞمٜمتف يمام اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ُمٜمٝمؿ مجع ىمقا

 إمم سم٤مدر وسمٕمْمٝمؿ اؾمتٖمرسمقه اًمرؾم٤مًم٦م ذيقع ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ إوم٤موؾ سمٕمض احلدي٨م هذا قمغم اـمٚمع وح٤م

 أهن٤م ُمع وهذه داود أب قمٜمد اًمتل اًمٓمريؼ قمغم سمٜم٤مء - ُم١مًمٗم٤ميت سمٕمض ذم ٟمٗمز أن٤م ومٕمٚم٧م يمٜم٧م يمام - شمْمٕمٞمٗمف

 ي٘مٓمع أظمرى ـمرىم٤م ًمف وضمدت وم٘مد قمٚمٞمف سمًٙمقشمف اًمتٚمخٞمص ذم واحل٤مومظ اًمتٝمذي٥م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىمقاه٤م

 اجلامهػم قمٜمد ُمتداول همػم ُمّمدر ذم وًمٙمٜمٝم٤م اًمّمح٦م ُمرشم٦ٌم إمم وارشم٘م٤مئف قمٜمف اًمْمٕمػ سم٤مٟمتٗم٤مء قمٚمٞمٝم٤م اًمقاىمػ

 آؾمتٖمراب إمم سم٤مدروا ومٚمذًمؽ ىمٌؾ ُمـ قمكم ظمٗمٞم٧م يمام قمٚمٞمف ظمٗمٞم٧م اًمٓمح٤موي ًمإلُم٤مم أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح وهق

. سمف ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أطمدا أقمٚمؿ ٓ: ومٞمف اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤مل ُمـ وضمدوا أهنؿ ذًمؽ إمم وؿمجٕمٝمؿ. اًمتْمٕمٞمػ أو

 وم٢مذا سمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٓ سم٤مًمٌمء اًمٕمٚمؿ قمدم أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد اعمٕمٚمقم ُمـ وم٢من قمٚمام، ًمٞمس وهق ٟمٗمل وهذا

 سمف اًمٕمٛمؾ إمم اعم٤ٌمدرة وضم٧ٌم يمٝمذا اًمدًٓم٦م سيح ويم٤من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ احلدي٨م صم٧ٌم

 اًمذي اًمقىم٧م ذم اخلؼم ي٘مٌؾ: اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل يمام ُمٜمف اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمقىمػ ُمٕمروم٦م قمغم ذًمؽ يتقىمػ وٓ

 يٕمٛمؾ ٓ سمٜمٗمًف يث٧ٌم اهلل رؾمقل طمدي٨م إن ىمٌٚمقا  اًمذي اخلؼم سمٛمثؾ اإلئٛم٦م ُمـ قمٛمؾ يٛمض مل وإن ومٞمف يث٧ٌم

 ".سمٕمده همػمه

 أصؾ وم٢مٟمف سمف اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمٛمؾ قمٚمٞمف يًتِمٝمد أن ُمـ أضمؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومحدي٨م: ىمٚم٧م

 اًمت٤مسمٕمل اًمزسمػم سمـ قمروة ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ مج٤مقم٦م سم٤محلدي٨م قمٛمؾ وم٘مد ذًمؽ وُمع. حمٙمقم همػم طم٤ميمؿ ُمًت٘مؾ

ـْ  ًَمِذيْمَرى َذًمَِؽ  ذِم  إِنَّ ﴿ سمف؟ اًمٕمٛمؾ شمرك ذم قمذر ٕطمد هذا سمٕمد ومٝمؾ اجلٚمٞمؾ َ
ِ
ْٛمعَ  َأْخَ٘مك َأوْ  ىَمْٚم٥ٌم  ًَمفُ  يَم٤منَ  عم ًَّ  اًم

 .اًمذيمر أٟمػ اعمّمٜمػ ذم اإلمج٤مل هذا وشمٗمّمٞمؾ. ﴾ؿَمِٝمٞمدٌ  َوُهقَ 

 أهؾ صالة شمٙمقن أن أمحد اؾمتح٥م وهلذا ًمٖمػمهؿ اًمٕمٞمد صالة سمٛمٜمزًم٦م اعمقؾمؿ ٕهؾ اجلٛمرة رُمل أن واقمٚمؿ

 ذم خيٓم٥م يم٤من يمام اجلٛمرة سمٕمد اًمٜمحر يقم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ظمٓم٥م وهلذا سمٛمٜمك اًمٜمحر وىم٧م إُمّم٤مر

 همٚمط اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م أو اًمٚمٗمٔمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت أظمذا ُمٜمك ذم اًمٕمٞمد صالة سمٕمْمٝمؿ وم٤مؾمتح٤ٌمب اًمٕمٞمد صالة سمٕمد اعمديٜم٦م

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومت٤موى ذم يمام ىمط قمٞمدا سمٛمٜمك يّمٚمقا  مل وظمٚمٗم٤مؤه وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٢من اًمًٜم٦م قمـ وهمٗمٚم٦م

"26  /781." 

 اعمٜمحر ذم اًمذسم٤مئح شمٙمدس ُمِمٙمٚم٦م ُمـ إيمؼم اًم٘مًؿ قمغم وىمْم٤مء ًمٚمحج٤مج شمقؾمٕم٦م إُمر هذا وذم: ىمٚم٧م (2)

ر  ".88 - 87 ص" إصؾ ومٚمػماضمع اًمًٌط ؿم٤مء وُمـ إرض ذم دومٜمٝم٤م إمم هٜم٤مك إُمر أوزم واوٓمرا
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 ىمدُمف ويْمع إجن، ضم٤مٟمٌٝم٤م قمغم ومٞمْمٕمٝم٤م ،(7)اًم٘مٌٚم٦م هب٤م ُمًت٘مٌال ويذسمحٝم٤م -98 

 .(2)إجٛمـ ضم٤مٟمٌٝم٤م قمغم اًمٞمٛمٜمك

 ُم٤م قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمٞمنى ُمٕم٘مقًم٦م ىم٤مئٛم٦م وهل يٜمحره٤م أن وم٤مًمًٜم٦م اإلسمؾ وأُم٤م -99

 .(4)اًم٘مٌٚم٦م ىمٌؾ ووضمٝمٝم٤م ،(3)ىمقائٛمٝم٤م ُمـ سم٘مل

 ُمٜمؽ هذا إن مهللا. أيمؼم واهلل اهلل سمًؿ: اًمٜمحر أو اًمذسمح قمٜمد وي٘مقل -711

 .(6)ُمٜمل شم٘مٌؾ مهللا (5)وًمؽ

 -(7)إيمؼم احل٩م يقم وهق - اًمٜمحر يقم: اًمٕمٞمد أج٤مم أرسمٕم٦م اًمذسمح ووىم٧م -717

 .(8)ش ذسمح اًمتنميؼ أج٤مم يمؾ»: ط ًم٘مقًمف اًمتنميؼ أج٤مم وصمالصم٦م

ل ومٕمؾ يمام سمٚمده إمم ُمٜمف يتزود وأن هديف ُمـ ي٠ميمؾ أن وًمف -712  .ط اًمٌٜم

ٌُْدنَ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف احل٤مضم٦م وذوي اًمٗم٘مراء ُمٜمٝم٤م يٓمٕمؿ أن وقمٚمٞمف -713  َواًْم

ـْ  ًَمُٙمؿْ  ضَمَٕمْٚمٜم٤َمَه٤م   ؿَمَٕم٤مئِرِ  ُِم
ِ
  اؾْمؿَ  وَم٤مْذيُمُروا ظَمػْمٌ  ومِٞمَٝم٤م ًَمُٙمؿْ  الِلَّ

ِ
 وَم٢ِمَذا َصَقافَّ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م الِلَّ

 .(9)﴾َواعْمُْٕمؽَمَّ  اًْمَ٘م٤مٟمِعَ  َوَأـْمِٕمُٛمقا  ُِمٜمَْٝم٤م وَمُٙمُٚمقا  ضُمٜمُقهُب٤َم َوضَم٧ٌَْم 

 .واًمٌ٘مرة اًمٌٕمػم ذم ؾمٌٕم٦م يِمؽمك أن وجيقز -714

                                                           

/  9" اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد وآظمر" 7738" "اإلرواء" ذم خمرج وهمػمه داود أب قمٜمد ضم٤مسمر قمـ ُمرومقع طمدي٨م ومٞمف (7)

 سم٢مؾمٜم٤مد" 8585" اًمرزاق قمٌد وروى. ذسمح إذا اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن يًتح٥م يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ وروي" 285

 .اًم٘مٌٚم٦م ًمٖمػم ذسمح٧م ذسمٞمح٦م ي٠ميمؾ أن يٙمره يم٤من أنف قمٜمف صحٞمح

 ".اًمٞم٤ًمر سمٞمده راؾمٝم٤م وإُم٤ًمك سم٤مًمٞمٛملم اًمًٙملم أظمذ ذم اًمذاسمح قمغم أؾمٝمؾ ًمٞمٙمقن" ":76/  71" احل٤مومظ ىم٤مل (2)

 .اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف مم٤م صٗمحتٝم٤م قمغم اًم٘مدم وووع وإوج٤مقمٝم٤م: ىمٚم٧م

 .اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف ٟمحقه قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد سمٕمده وومٞمف" 7551" داود أب صحٞمح (3)

ٜمد ُم٤مًمؽ رواه (4) خ٤مري وقمٚم٘مف ُمقىمقوم٤م قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سم خ٤مري ي خمتٍم" ُمـ" 331" رىمؿ اجلزم سمّمٞمٖم٦م اًٌم  ".ًمٌٚم

 ذم يمام يٕمغم أبق رواه اخلدري ؾمٕمٞمد أب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهمػمه داود أبق أظمرضمف (5)

 ".7778" "اإلرواء" ذم خمرج وهق" 22/  4" "اعمجٛمع"

 شم٘مٌٚم٧م يمام": "ُمٜمًٙمف" ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وزاد اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق قم٤مئِم٦م قمـ وهمػمه ُمًٚمؿ رواه (6)

 .يدي ُمتٜم٤مول ذم اًمتل اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ رء ذم قمٚمٞمٝم٤م أىمػ ومل". ظمٚمٞمٚمؽ إسمراهٞمؿ ُمـ

 ".7717و 7711" "داود أب صحٞمح. "وهمػمه داود أبق ووصٚمف اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف (7)

٤من اسمـ وصححف أمحد أظمرضمف (8)  ".2476" "اًمّمحٞمح٦م" ذم ظمرضمتف وًمذًمؽ ـمرىمف سمٛمجٛمقع قمٜمدي ىمقي وهق طم

 .وم٘مػم أو همٜمل ُمـ هل٤م ُمٕمؽمو٤م هب٤م يٓمٞمػ سم٤مًمٌدن يٕمؽم اًمذي": اعمٕمؽم" و اًم٤ًمئؾ": اًم٘م٤مٟمع" (9)



 771   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .أهٚمف إمم رضمع إذا وؾمٌٕم٦م احل٩م ذم أج٤مم صمالصم٦م صٞم٤مم ومٕمٚمٞمف هدي٤م جيد مل ومٛمـ -715

 قمٛمر واسمـ قم٤مئِم٦م حلدي٨م اًمثالصم٦م اًمتنميؼ أج٤مم ذم أج٤مم ذم يّمقم أن ًمف وجيقز -716

 .(7)اهلدي جيد مل عمـ إٓ يّمٛمـ أن اًمتنميؼ أج٤مم ذم يرظمص مل: ىم٤مٓ قمٜمٝمام اهلل ريض

ول ي٘مٍمه أو يمٚمف رأؾمف حيٚمؼ صمؿ - 717  ارطمؿ مهللا»: ط ًم٘مقًمف أومْمؾ وٕا

 واعم٘مٍميـ: ىم٤مًمقا  ش.اعمحٚم٘ملم ارطمؿ مهللا»: ىم٤مل اهلل رؾمقل ي٤م واعم٘مٍميـ: ىم٤مًمقا  ش.اعمحٚم٘ملم

 .(2)ش واعم٘مٍميـ»:ىم٤مل اًمراسمٕم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمام اهلل رؾمقل ي٤م

ٜم٦م -718 دأ أن واًم  .(3)قمٜمف اهلل ريض أنس طمدي٨م ذم يمام اعمحٚمقق سمٞمٛملم احل٤مًمؼ ٌي

 ًمٞمس»: ط ًم٘مقًمف اًمت٘مّمػم قمٚمٞمٝمـ وإٟمام اًمٜم٤ًمء دون سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص واحلٚمؼ -719

 .(5)إنٛمٚم٦م ىمدر ُمٜمف ومت٘مص ؿمٕمره٤م ومتجٛمع ،(4)ش اًمت٘مّمػم اًمٜم٤ًمء قمغم إٟمام طمٚمؼ اًمٜم٤ًمء قمغم

 ارشمٗم٤مع طملم (7)اجلٛمرات سملم (6)سمٛمٜمك اًمٜمحر يقم خيٓم٥م أن ًمإلُم٤مم ويًـ -771

 .(9)ُمٜم٤مؾمٙمٝمؿ اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ ،(8)اًمْمحك

 [36-33ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

                                                           

 سمد ومال": "388 ص" اإلؾمالم ؿمٞمخ ىمقل وأُم٤م" 964" "اًمٖمٚمٞمؾ إرواء" ذم خمرج وهق وهمػمه اًمٌخ٤مري رواه (7)

 خم٤مًمػ سمٔم٤مهره هق سمؾ وضمٝمف أقمٚمؿ ومال" اًمؽموي٦م يقم سم٤محل٩م اإلطمرام ىمٌؾ اًمثالصم٦م سمٕمض صقم ُمـ ًمٚمٛمتٛمتع

 .أقمٚمؿ واهلل واحلدي٨م ًممي٦م

 ".7184" اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق وهمػمه قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه (2)

 مم٤م اعم٠ًمخ٦م وهذه". 7731" "داود أب صحٞمح" و" 7185" "اإلرواء" ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ رواه (3)

 اإلُم٤مم هذا اقمؽماف ذم اعم٘مٚمدة ي٘مقل ومامذا اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ظم٤مًمٗمقا  احلٜمٗمٞم٦م أن احلٜمٗمل مه٤مم اسمـ اًمٕمالُم٦م اقمؽمف

 !.اهلامم؟

 ".7732" "داود أب صحٞمح" ذم وأوردشمف" 615" "اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م" ذم خمرج صحٞمح طمدي٨م وهق (4)

ة أيمثر أو أىمؾ أو إنٛمٚم٦م سم٘مدر ُمٜمف وىمص اًمِمٕمر مجٞمع ىمٍمه وإذا: "اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (5)  ُمـ أيمثر شم٘مص ٓ واعمرأ

 ".ؿم٤مء ُم٤م ي٘مٍمه أن ومٚمف اًمرضمؾ وأُم٤م ذًمؽ

 7719و 7717و 7715" "داود أب صحٞمح" اٟمٔمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ داود وأبق اًمٌخ٤مري رواه (6)

 ".847" "اًمٌخ٤مري خمتٍم" و" 7771و

 ".7164" "اًمٖمٚمٞمؾ إرواء" و" 7711" "داود أب صحٞمح" اٟمٔمر داود أبق ووصٚمف شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري رواه (7)

 ".7719" "داود أب صحٞمح" اٟمٔمر وهمػمه داود أبق رواه (8)

 ".7771" "داود أب صحٞمح" اٟمٔمر وهمػمه داود أبق رواه (9)



 777 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 اإلفاضة ؿمقاف

 اًم٘مدوم ـمقاف ذم شم٘مدم يمام ؾمٌٕم٤م سمف ومٞمٓمقف اًمٌٞم٧م إمم يقُمف ُمـ يٗمٞمض صمؿ -777

 .يرُمؾ وٓ يْمٓمٌع ٓ أنف إٓ

 اسمـ وومٕمٚمف ،(7)اًمزهري ىم٤مل يمام اعم٘م٤مم قمٜمد ريمٕمتلم يّمكم أن اًمًٜم٦م وُمـ -772

 .(3)ريمٕمت٤من ؾمٌع يمؾ قمغم: وىم٤مل ،(2)قمٛمر

 ًمٚم٘م٤مرن ظمالوم٤م أجْم٤م شم٘مدم يمام واعمروة اًمّمٗم٤م سملم ويًٕمك يٓمقف صمؿ -773

 .إول اًمًٕمل ومٞمٙمٗمٞمٝمام واعمٗمرد

 .ٟم٤ًمؤه طمتك سم٤مإلطمرام قمٚمٞمف طمرم رء يمؾ ًمف حيؾ اًمٓمقاف وهبذا -774 

 .(4)سمٛمٜمك: قمٛمر اسمـ وىم٤مل سمٛمٙم٦م، اًمٔمٝمر ويّمكم -775 

 .ُمٜمٝم٤م ومٞمنمب زُمزم وي٠ميت -776

 [37-36ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 اظمٕاؽمؽ وا٘تٖاء وٕك دم البٗات

 .سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م اًمتنميؼ أج٤مم هب٤م ومٞمٛمٙم٨م ُمٜمك إمم يرضمع صمؿ -777

 ًمٙمؾ طمّمٞم٤مت سمًٌع اًمزوال سمٕمد يقم يمؾ اًمثالث اجلٛمرات ومٞمٝم٤م ويرُمل -778

 .اًمٜمحر يقم اًمرُمل ذم شم٘مدم يمام مجرة

 ُمـ ومرغ وم٢مذا اخلٞمػ، ُمًجد إمم إىمرب وهل إومم سم٤مجلٛمرة ويٌدأ -779

 .(5)يديف ويرومع ويدقمق ـمقيال ىمٞم٤مُم٤م اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌال ومٞم٘مقم يٛمٞمٜمف قمـ ىمٚمٞمال شم٘مدم رُمٞمٝم٤م

                                                           

 ".386 ص 7 ج 379" رىمؿ" اًمٌخ٤مري خمتٍم" راضمع وهمػمه ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ ووصٚمف اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف (7)

 ".378" رىمؿ اعمذيمقر اعمّمدر راضمع اًمرزاق قمٌد ووصٚمف اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف (2)

 .قمٜمف صحٞمح سمًٜمد" 9172" اًمرزاق قمٌد رواه (3)

 ذم وُمرة ُمٙم٦م ذم ُمرة ُمرشملم هبؿ صغم أنف وحيتٛمؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٕمؾ أهيام أقمٚمؿ واهلل: ىمٚم٧م (4)

 .ط طمروسمف سمٕمض ذم ًمف وىمع ويمام ٟم٤مومٚم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م ومريْم٦م إومم ُمٜمك

 = ذم اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أنف" اعمٜم٤مؾمؽ" سمٕمض ذم وُم٤م وهمػممه٤م اًمِمٞمخلم قمٜمد ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم يمٚمف ذًمؽ صم٧ٌم (5)



 772   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ومٞم٘مقم اًمِمامل ذات ي٠مظمذ صمؿ يمذًمؽ ومػمُمٞمٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمرة ي٠ميت صمؿ -721

 .يديف ويرومع ويدقمق ـمقيال ىمٞم٤مُم٤م اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ

ٞم٧م وجيٕمؾ يمذًمؽ ومػمُمٞمٝم٤م اًمٕم٘م٦ٌم مجرة وهل اًمث٤مًمث٦م اجلٛمرة ي٠ميت صمؿ -727  ي٤ًمره قمـ اًٌم

 .قمٜمده٤م ي٘مػ وٓ يٛمٞمٜمف قمـ وُمٜمك

 .يمذًمؽ اًمث٤مًم٨م واًمٞمقم اًمث٤مين اًمٞمقم يرُمل صمؿ -722

 ًم٘مقًمف ضم٤مز اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم ذم ًمٚمرُمل ي٧ٌم ومل اًمث٤مين اًمٞمقم ذم رُمٞمف سمٕمد اٟمٍمف وإن -723 

َ  َواْذيُمُروا﴿: شمٕم٤ممم ـْ  َُمْٕمُدوَداٍت  أَج٤َّممٍ  ذِم  الِلَّ َؾ  ومََٛم ـْ  قَمٚمَٞمْفِ  إصِمْؿَ  وماَل يَْقَُملْمِ  ذِم  شمََٕمجَّ رَ  َوَُم  إصِمْؿَ  وماَل شم٠َمظَمَّ

ـِ  فِ قَمٚمَٞمْ  َ
ِ
ٜم٦م ٕنف أومْمؾ ًمٚمرُمل اًمت٠مظمر ًمٙمـ ﴾اشمََّ٘مك عم  .(7)اًم

 وم٤محلٚمؼ اًمٜمحر أو وم٤مًمذسمح اًمرُمل: اعمت٘مدُم٦م اعمٜم٤مؾمؽ سملم اًمؽمشمٞم٥م واًمًٜم٦م -724

: ط ًم٘مقًمف ضم٤مز أظمر أو ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ىمدم إن ًمٙمـ ًمٚمٛمتٛمتع وم٤مًمًٕمل اإلوم٤مو٦م ومٓمقاف

 ش.طمرج ٓ طمرج ٓ»

 :ي٠ميت ُم٤م اًمرُمل ذم ًمٚمٛمٕمذور وجيقز -725

 أن ط اهلل رؾمقل اًمٕم٤ٌمس اؾمت٠مذن»: قمٛمر اسمـ حلدي٨م ُمٜمك ذم يٌٞم٧م ٓ أن -أ

 .(2)ش ًمف وم٠مذن ؾم٘م٤ميتف أضمؾ ُمـ ُمٜمك ًمٞم٤مزم سمٛمٙم٦م يٌٞم٧م

                                                           

" اًمْمٕمٞمٗم٦م" ذم سمٞمٜمتف يمام ُمٜمٙمر سمؾ ؿم٤مذ ظم٤مًمٗمف وُم٤م اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ظمالف ومٝمق اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل

"4864." 

 :شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (7)

 ".اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم ذم اًمٜم٤مس ُمع يرُمل طمتك أىم٤مم سمٛمٜمك وهق اًمِمٛمس همرسم٧م وم٢مذا"

 اًمٜمقوي هلؿ واؾمتدل" 785/  7" "اعمحغم" ذم طمزم اسمـ إًمٞمف ذه٥م ح٤م ظمالوم٤م اًمٕمٚمامء مج٤مهػم وقمٚمٞمف: ىمٚم٧م

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٛمٗمٝمقم َؾ  وَمَٛم  اؾمؿ واًمٞمقم": "283/  8" "اعمجٛمقع" ذم وم٘م٤مل ﴾قَمَٚمْٞمفِ  إصِْمؿَ  وَمال َيْقَُملْمِ  ذِم  شَمَٕمجَّ

 إمم ومٚمٞم٘مؿ سمٛمٜمك اًمث٤مين اًمٞمقم ذم اعم٤ًمء أدريمف ُمـ: ىم٤مٓ اهلل قمٌد واسمٜمف قمٛمر قمـ صم٧ٌم وسمام" اًمٚمٞمؾ دون ًمٚمٜمٝم٤مر

 وأظمرضمف". اًمٖمد ُمـ اجلامر يرُمل طمتك يٜمٗمرن ٓ: "قمٛمر اسمـ قمـ" اعمقـم٠م" وًمٗمظ". اًمٜم٤مس ُمع يٜمٗمر طمتك اًمٖمد

 طمٜمٞمٗم٦م أب ىمقل وهق ٟم٠مظمذ وهبذا: "وىم٤مل" اعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ 233 ص" "ُمقـمئف" ذم حمٛمد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ قمـ

 ".واًمٕم٤مُم٦م

 حلدي٨م إصؾ ذم قمزوه أن قمغم ومٞمف ٟمٌٝم٧م وىمد" 7179" "اإلرواء" ذم خمرج وهق وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه (2)

 .وهؿ قم٤ٌمس اسمـ



 773 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 رظمص»: ىم٤مل قمدي سمـ قم٤مصؿ حلدي٨م واطمد ذم يقُملم رُمل جيٛمع وأن -ب

 يقُملم رُمل جيٛمٕمقا  صمؿ اًمٜمحر يقم يرُمقا  أن اًمٌٞمتقشم٦م ذم اإلسمؾ ًمرقم٤مء ط اهلل رؾمقل

 .(7)ش أطمدمه٤م ذم ومػمُمقٟمف اًمٜمحر سمٕمد

 .(2)ش سم٤مًمٜمٝم٤مر ويرقمك سم٤مًمٚمٞمؾ يرُمل اًمراقمل»: ط سم٘مقًمف اًمٚمٞمؾ ذم يرُمك وأن -ج

 اًمٜمٌل ٕن ُمٜمك ًمٞم٤مزم ُمـ ًمٞمٚم٦م يمؾ هب٤م ويٓمقف اًمٙمٕم٦ٌم يزور أن ًمف وينمع -726

 .(3)ذًمؽ ومٕمؾ ط

 ُمع اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم حي٤مومظ أن ُمٜمك أج٤مم ذم احل٤مج قمغم وجي٥م -727

 ذم صغم»: ط ًم٘مقًمف ًمف شمٞمن إن اخلٞمػ ُمًجد ذم يّمكم أن وإومْمؾ اجلامقم٦م

 .(4)ش ٟمٌٞم٤م ؾمٌٕمقن اخلٞمػ ُمًجد

 اٟمتٝمك وم٘مد اًمتنميؼ أج٤مم ُمـ اًمث٤مًم٨م أو اًمث٤مين اًمٞمقم ذم اًمرُمل ُمـ ومرغ وم٢مذا -728

 أداء قمغم وًمٞمحرص ًمف اهلل يمت٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م وي٘مٞمؿ ُمٙم٦م إمم ومٞمٜمٗمر احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ

 ذم صالة»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف احلرام اعمًجد ذم ؾمٞمام وٓ مج٤مقم٦م اًمّمالة

ه ومٞمام صالة أخػ ُمـ أومْمؾ ُمًجدي  اعمًجد ذم وصالة احلرام اعمًجد إٓ ؾمقا

ه ومٞمام صالة أخػ ُم٤مئ٦م ُمـ أومْمؾ احلرام  .(5)ش ؾمقا

 وًم٘مقًمف هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؿم٤مء وىم٧م أي ذم واًمّمالة اًمٓمقاف ُمـ ويٙمثر -729

 يرومع مل سم٤مًمٌٞم٧م ـم٤مف وُمـ اخلٓم٤مي٤م، حيط ُمًحٝمام»: واًمٞمامين إؾمقد اًمريمٜملم ذم ط

 وُمـ درضم٦م، ًمف ويمت٥م ظمٓمٞمئ٦م قمٜمف وطمط طمًٜم٦م ًمف اهلل يمت٥م إٓ ىمدُم٤م يْمع ومل ىمدُم٤م

                                                           

 ".7181" سمرىمؿ اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق مج٤مقم٦م وصححف" اًمًٜمـ" أصح٤مب أظمرضمف (7)

ر أظمرضمف طمًـ طمدي٨م (2)  ذم ظمرضمتٝم٤م ؿمقاهد وًمف احل٤مومظ إؾمٜم٤مده وطمًـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ وهمرمه٤م واًمٌٞمٝم٘مل اًمٌزا

 ".2477" "اًمّمحٞمح٦م"

 ".814" "اًمّمحٞمح٦م" ذم ذيمرهتؿ مجع ووصٚمف" ًمٚمٌخ٤مري خمتٍمي 287" اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف (3)

 ـمري٘م٤م ًمف أن سم٤مقمت٤ٌمر ىم٤مل وهقيمام اعمٜمذري إؾمٜم٤مده وطمًـ" اعمخت٤مرة" ذم اعم٘مدد واًمْمٞم٤مء اًمٓمؼماين أظمرضمف (4)

 اعمٙمت٥م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م 717 716 ص" "ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اَّت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير" ذم طم٘م٘متف يمام أظمرى

 ".اإلؾمالُمل

 ".7729" "اإلرواء" ذم ذيمرهتؿ مجع وصححف صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ُمرومققم٤م ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهمػمه أمحد أظمرضمف (5)
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 ـم٤مف أطمدا متٜمٕمقا  ٓ ُمٜم٤مف قمٌد سمٜمل ي٤م»: وىمقًمف. (7)ش رىم٦ٌم يمٕمتؼ يم٤من أؾمٌققم٤م أطمَم

 .(2)ش هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؿم٤مء ؾم٤مقم٦م أج٦م وصغم اًمٌٞم٧م هبذا

 [41-37ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 القداع ؿمقاف

 اًمٌٞم٧م يقدع أن ومٕمٚمٞمف اًمرطمٞمؾ قمغم وقمزم طمقائجف ىمْم٤مء ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا - 731

: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل وضمف يمؾ ذم يٜمٍمومقن اًمٜم٤مس يم٤من: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م سم٤مًمٓمقاف

 .(3)ش سم٤مًمٌٞم٧م اًمٓمقاف قمٝمده آظمر يٙمقن طمتك أطمد يٜمٗمر ٓ»

ة يم٤مٟم٧م وىمد -737  (4)اًمقداع ًمتٓمقف شمٓمٝمر طمتك شمٜمتٔمر أن أُمرت احل٤مئض اعمرأ

 رظمص ط اًمٜمٌل أن»: أجْم٤م قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م شمٜمتٔمر وٓ شمٜمٗمر أن هل٤م رظمص صمؿ

 .(5)ش اإلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد يم٤مٟم٧م إذا شمٓمقف أن ىمٌؾ شمّمدر أن ًمٚمح٤مئض

 حيٛمٚمف ط اهلل رؾمقل يم٤من»: وم٘مد سمف شمؼميم٤م ًمف شمٞمن ُم٤م زُمزم ُم٤مء ُمٕمف حيٛمؾ أن وًمف -732

داوي ذم ُمٕمف  وهق يرؾمؾ يم٤من»: إٟمف سمؾ (6)ش ويً٘مٞمٝمؿ اعمرى قمغم يّم٥م ويم٤من واًم٘مرب ٕا

 إًمٞمف ومٞمٌٕم٨م شمؽمك وٓ زُمزم ُم٤مء ُمـ ًمٜم٤م أهد أن: قمٛمرو سمـ ؾمٝمٞمؾ إمم ُمٙم٦م شمٗمتح أن ىمٌؾ سم٤معمديٜم٦م

 .(7)ش سمٛمزادشملم

                                                           

" 258" "اعمِمٙم٤مة" ذم خمرج وهق وهمػمهؿ واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وصححف وهمػمه اًمؽمُمذي أظمرضمف (7)

 ".722و 721/  2" "اًمؽمهمٞم٥م" و

 ".487" "اإلرواء" ذم خمرج وهق واًمذهٌل واحل٤ميمؿ اًمؽمُمذي وصححف وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه (2)

 ".7747" "داود أب صحٞمح" و" 7186" "اإلرواء" ذم خمرج وهق سمٜمحقه واًمٌخ٤مري وهمػمه ُمًٚمؿ رواه (3)

" داود أب صحٞمح" ذم خمرج وهق وهمػمه أمحد قمٜمد أوس سمـ اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث طمدي٨م ذم هذا صم٧ٌم (4)

"7748." 

" 7186" "اإلرواء" ذم ُمٌلم هق يمام سمٜمحقه أظمرضم٤مه وىمد اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد أمحد أظمرضمف (5)

 ".7748" "داود أب صحٞمح" ذم خمرج وهق قمٜمدمه٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 ذم خمرج وهق قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وطمًٜمف واًمؽمُمذي" اًمت٤مريخ" ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف (6)

 ".883" "اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م"

" اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ" ذم صحٞمح ُمرؾمؾ ؿم٤مهد وًمف. قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف (7)

 .حيٛمٚمقٟمف يم٤مٟمقا  اًمًٚمػ أن شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وذيمر" 9727"
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 اًم٘مٝم٘مري يٛمٌم ومال اعم٤ًمضمد ُمـ اًمٜم٤مس خيرج يمام ظمرج اًمٓمقاف ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا -733

 ُمـ أؾم٠مخؽ إين مهللا وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صؾ مهللا: ىم٤مئال (7)اًمٞمنى رضمٚمف ُم٘مدُم٤م وخيرج

 .ومْمٚمؽ

 [47-41ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 والزيارة والَٔرة احلج زمدع

 اعمٜمقرة اعمديٜم٦م وزي٤مرة احل٩م سمدع ومٞمف أهد ذيال سم٤مًمٙمت٤مب أخحؼ أن رأج٧م وىمد

 أزيدهؿ أن وم٠مطم٧ٌٌم ومٞمٝم٤م ومٞم٘مٕمقن يٕمرومقهن٤م ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػما  ٕن ،(2)اعم٘مدس وسمٞم٧م

 شمقومر إذا إٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ي٘مٌٚمف ٓ اًمٕمٛمؾ ٕن ذًمؽ ُمٜمٝم٤م واًمتحذير سمٌٞم٤مهن٤م ٟمّمح٤م

 :اصمٜم٤من ذـم٤من ومٞمف

 .وضمؾ قمز ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٤م يٙمقن أن: إول

وم٘م٤م يم٤من إذا إٓ ص٤محل٤م يٙمقن وٓ ص٤محل٤م، يٙمقن أن: وأظمر  همػم ًمٚمًٜم٦م ُمقا

 مل ُمزقمقُم٦م قم٤ٌمدة يمؾ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اًمتح٘مٞمؼ ذوي قمٜمد اعم٘مرر وُمـ هل٤م، خم٤مًمػ

 ًمًٜمتف، خم٤مًمٗم٦م ومٝمل سمٗمٕمٚمف اهلل إمم هب٤م هق يت٘مرب ومل سم٘مقًمف ط اهلل رؾمقل ًمٜم٤م ينمقمٝم٤م

 ومٛمـ اًمٕم٤ٌمدات شمٚمؽ ُمـ ط شمريمف ومام شمريمٞم٦م، وؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م: ىمًٛملم قمغم اًمًٜم٦م ٕن

 وشمٕمٔمٞمام ذيمرا  يمقٟمف ُمع اعمٞم٧م وًمدومـ ًمٚمٕمٞمديـ إذان أن ُمثال شمرى أٓ شمريمٝم٤م، اًمًٜم٦م

 رؾمقل شمريمٝم٤م ؾمٜم٦م ًمٙمقٟمف إٓ ذًمؽ وُم٤م وضمؾ قمز اهلل إمم سمف اًمت٘مرب جيز مل وضمؾ قمز هلل

 حتذيرا  اًمٌدع ُمـ اًمتحذير قمٜمٝمؿ ومٙمثر ط أصح٤مسمف اعمٕمٜمك هذا ومٝمؿ وىمد ،ط اهلل

 قم٤ٌمدة يمؾ»: قمٜمف اهلل ريض اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل طمتك ُمقوٕمف ذم ُمذيمقر هق يمام قم٤مُم٤م

 ش.شمٕمٌدوه٤م ومال ط اهلل رؾمقل أصح٤مب يتٕمٌده٤م مل

ش. اًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يمٗمٞمتؿ وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا : »قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسـم وىم٤مل 

ٞمف ؾمٜم٦م واشم٤ٌمع قم٤ٌمدشمف ذم ًمف ًمإلظمالص اهلل ووم٘مف عمـ ومٝمٜمٞمئ٤م نم إذا سمٌدقم٦م خي٤مًمٓمٝم٤م ومل ط ٌٟم  ومٚمٌٞم

                                                           

 .78 ص - 24 اعمت٘مدُم٦م اًمٗم٘مرة َّتري٩م اٟمٔمر (7)

 .إًمٞمٝمؿ اعمًٚمٛملم سمالد وؾم٤مئر اهلل رده (2)
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تٛمٕمقن اًمذيـ ُمـ اهلل ضمٕمٚمٜم٤م. ضمٜمتف ذم إي٤مه وإدظم٤مًمف ًمٓم٤مقمتف وضمؾ قمز اهلل سمت٘مٌؾ  اًم٘مقل ًي

 :أُمقر إمم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٌدع ُمرضمع أن واقمٚمؿ. أطمًٜمف ومٞمتٌٕمقن

 وُمثؾ ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتٝم٤م وٓ هب٤م آطمتج٤مج جيقز ٓ وٕمٞمٗم٦م أطم٤مدي٨م :األول

 وهقش ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ُم٘مدُم٦م ذم سمٞمٜمتف ُم٤م قمغم قمٜمدٟم٤م سمف اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ هذا

 .وهمػمه شمٞمٛمٞم٦م يم٤مسمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ مج٤مقم٦م ُمذه٥م

 ومٌٜمقا  اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض قمغم أُمره٤م ظمٗمل هل٤م أصؾ ٓ أو ُمقوققم٦م أطم٤مدي٨م :الثاين 

 !إُمقر وحمدصم٤مت اًمٌدع صٛمٞمؿ ُمـ هل أطمٙم٤مُم٤م قمٚمٞمٝم٤م

 اعمت٠مظمريـ ظم٤مص٦م اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ُمـ صدرت واؾمتح٤ًمٟم٤مت اضمتٝم٤مدات :الثالث

 طمتك إُمقر ُمـ اعمًٚمامت ُم٤ًمق ؾم٤مىمقه٤م سمؾ ذقمل دًمٞمؾ سم٠مي يدقمٛمقه٤م مل ُمٜمٝمؿ

 ٓ إذ اشم٤ٌمقمف، يًقغ ٓ مم٤م ذًمؽ أن ديٜمف ذم اعمتٌٍم قمغم خيٗمك وٓ شمتٌع، ؾمٜمٜم٤م ص٤مرت

 اًمٕمٛمؾ هق ًمف جيقز أن جمتٝمدا يم٤من إن اعمًتحًـ وطم٥ًم شمٕم٤ممم اهلل ذقمف ُم٤م إٓ ذع

. ٓ صمؿ ومال وؾمٜم٦م ذيٕم٦م ذًمؽ اًمٜم٤مس يتخذ أن أُم٤م سمف، اهلل ي١ماظمذه ٓ وأن اؾمتحًٜمف سمام

 .شمٕم٤ممم؟ اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ؾمٞم٠ميت يمام اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ وسمٕمْمٝم٤م ومٙمٞمػ

 هب٤م قمٛمؾ وإن قم٘مؾ هل٤م يِمٝمد وٓ اًمنمع قمٚمٞمٝم٤م يدل ٓ وظمراوم٤مت قم٤مدات :الرازمع

 ممـ ذًمؽ سمٕمض ىمل وًمق ي١ميدهؿ ُمـ يٕمدُمقا  ومل هلؿ ذقم٦م واَّتذوه٤م اجلٝم٤مل سمٕمض

 ذم ظمٓمقهت٤م ًمٞم٧ًم اًمٌدع هذه أن ًمٞمٕمٚمؿ صمؿ. سمزهيؿ ويتزي٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أنف يدقمل

 وسمٕمْمٝم٤م ؾمؽمى يمام سيح ويمٗمر ذك ومٌٕمْمٝم٤م درضم٤مت قمغم هل سمؾ واطمدة ٟم٦ًٌم

 حمرُم٦م هل اًمديـ ذم هب٤م اًمرضمؾ ي٠ميت سمدقم٦م أصٖمر أن يٕمٚمؿ أن جي٥م وًمٙمـ ذًمؽ، دون

 اعمٙمروه رشم٦ٌم ذم وهق ُم٤م سمٕمْمٝمؿ يتقهؿ يمام اًمٌدع ذم ومٚمٞمس سمدقم٦م، يمقهن٤م شمٌلم سمٕمد

 أيش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ»: ي٘مقل ط اهلل ورؾمقل يمٞمػ وم٘مط،

 اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم حت٘مٞمؼ أتؿ هذا طم٘مؼ وىمد. ص٤مطمٌٝم٤م

 وٓ قمٜمف همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس أيمثر يزال ٓ ضمدا ظمٓمػم اًمٌدقم٦م وم٠مُمر وًمذًمؽش آقمتّم٤مم»

: ط ىمقًمف اًمٌدقم٦م ظمٓمقرة قمغم دًمٞمال وطمًٌؽ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ـم٤مئٗم٦م إٓ ذًمؽ يٕمرف

 اًمٓمؼماين رواه ش.سمدقمتف يدع طمتك سمدقم٦م ص٤مطم٥م يمؾ قمـ اًمتقسم٦م اطمتجر اهلل إن»
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 وطمًٜمف صحٞمح سمًٜمد وهمػممه٤مش اعمخت٤مرة إطم٤مدي٨م» ذم اعم٘مدد واًمْمٞم٤مء

 قمٚمامء ُمـ يمٌػم إُم٤مم ُمـ اًم٘مراء إمم أىمدُمٝم٤م سمٜمّمٞمح٦م اًمٙمٚمٛم٦م هذه وأظمتؿ.(7)اعمٜمذري

 أمحد اإلُم٤مم أصح٤مب ُمـ اًمؼمهب٤مري قمكم سمـ طمًـ اًمِمٞمخ وهق إوًملم اعمًٚمٛملم

 وم٢من اعمحدصم٤مت صٖم٤مر ُمـ واطمذر: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف ىم٤مل" 329" ؾمٜم٦م اعمتقرم اهلل رمحف

 يم٤من إُم٦م هذه ذم أطمدصم٧م سمدقم٦م يمؾ ويمذًمؽ يم٤ٌمرا، شمّمػم طمتك شمٕمقد اًمٌدع صٖم٤مر

 ُمٜمٝم٤م اعمخرج يًتٓمٞمع مل صمؿ ومٞمٝم٤م دظمؾ ُمـ سمذًمؽ وم٤مهمؽم احلؼ يِمٌف صٖمػما  أوهل٤م

 أهؾ ُمـ يمالُمف ؾمٛمٕم٧م ُمـ يمؾ اهلل رمحؽ وم٤مٟمٔمر سمف، يدان ديٜم٤م وص٤مرت ومٕمٔمٛم٧م

 ومٞمف شمٙمٚمؿ هؾ: وشمٜمٔمر شم٠ًمل طمتك ُمٜمف رء ذم شمدظمؾ وٓ شمٕمجٚمـ ومال ظم٤مص٦م زُم٤مٟمؽ

 ومتٛمًؽ قمٜمٝمؿ أثرا  أص٧ٌم وم٢من اًمٕمٚمامء؟ ُمـ أطمد أو ط اًمرؾمقل أصح٤مب ُمـ أطمد

 يتؿ ٓ أنف اهلل رمحؽ واقمٚمؿ اًمٜم٤مر، ذم ومتً٘مط رء قمٚمٞمف َّتؽم وٓ ًمٌمء دم٤موزه وٓ سمف

 أُمر ُمـ رء سم٘مل ىمد أنف زقمؿ ومٛمـ ُمًٚمام، وُمّمدىم٤م ُمتٌٕم٤م يٙمقن طمتك قمٌد إؾمالم

 وـمٕمٜم٤م ومرىم٦م هبذا ويمٗمك يمذهبؿ وم٘مد ط اهلل رؾمقل أصح٤مب يٙمٗمقٟم٤مه مل اإلؾمالم

 ش.ومٞمف ًمٞمس ُم٤م اإلؾمالم ذم حمدث ُمْمؾ و٤مل ُمٌتدع ومٝمق قمٚمٞمٝمؿ

 سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمح ٓ: »ىم٤مل طمٞم٨م ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم اهلل ورطمؿ: ىمٚم٧م

: اًم٘م٤مئؾ ٟمٌٞمٜم٤م قمغم اهلل وصغمش. ديٜم٤م اًمٞمقم يٙمقن ٓ ديٜم٤م يقُمئذ يٙمـ مل ومام أوهل٤م سمف صٚمح

 اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمئ٤م شمريم٧م وُم٤م سمف أُمرشمٙمؿ وىمد إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤م شمريم٧م ُم٤م»

 .اًمّم٤محل٤مت شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل واحلٛمد ش.قمٜمف هنٞمتٙمؿ وىمد إٓ اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ

 اإلضمرام قبؾ وا زمدع

 اًمٜمٙم٤مح ُمـ ومٞمف إقمامل اسمتداء وشمرك صٗمر ؿمٝمر ذم اًمًٗمر قمـ اإلُم٤ًمك -7

 .وهمػمه واًمٌٜم٤مء

 .اًمٕم٘مرب ذم اًم٘مٛمر يم٤من وإذا اًمِمٝمر حم٤مق ذم اًمًٗمر شمرك -2

 .اعم٤ًمومر اًمًٗمر قم٘م٥م ويمٜمًف اًمٌٞم٧م شمٜمٔمٞمػ شمرك -3

                                                           

 ".7621" "اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م" ذم خمرج وهق (7)



 778   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 َي٤م ىُمْؾ ﴿ و اًمٗم٤محت٦م سمٕمد إومم ذم ي٘مرأ  احل٩م إمم اخلروج طملم ريمٕمتلم صالة -4

٤َم  وإًمٞمؽ اٟمتنمت سمؽ مهللا: »ىم٤مل ومرغ وم٢مذاش اإلظمالص» اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ،﴾اًْمَٙم٤مومُِرونَ  َأهي 

 ضم٤مء مم٤م ذًمؽ وهمػم واعمٕمقذشملم اإلظمالص وؾمقرة اًمٙمرد آي٦م وي٘مرأ ....ش شمقضمٝم٧م

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م سمٕمض ذم

 .ريمٕم٤مت أرسمع صالة -5 

 اًمٙمرد وآي٦مش قمٛمران آل» ؾمقرة آظمر ُمٜمزًمف ُمـ ظمرج إذا ًمٚمح٩م اعمريد ىمراءة -6

 .وأظمرة اًمدٟمٞم٤م طمقائ٩م ىمْم٤مء ومٞمٝم٤م أن سمزقمؿ شاًمٙمت٤مب أم» و ﴾َأنَْزًْمٜم٤َمهُ  إِٟم٤َّم﴿ و

 .وىمدوُمٝمؿ احلج٤مج شمِمٞمٞمع قمٜمد واًمتٙمٌػم سم٤مًمذيمر اجلٝمر -7

 .شمقديٕمٝمؿ قمٜمد إذان -8

 .(7)اًمٙمٕم٦ٌم سمٙمًقة وآطمتٗم٤مل اعمحٛمؾ -9

 !.سم٤معمقؾمٞم٘مك اًمدول سمٕمض ىمٌؾ ُمـ احلج٤مج شمقديع -71

 !.اًمّمقومٞم٦م سمٕمض يزقمؿ يمام شمٕم٤ممم سم٤مهلل أن٤ًم وطمده اًمًٗمر -77

 !.اًمتقيمؾ دقمقى ًمتّمحٞمح زاد همػم ُمـ اًمًٗمر -72

 ش.واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ىمٌقر ًمزي٤مرة اًمًٗمر» -73

 حمرم ُمٕمٝم٤م وًمٞمس احل٩م قمغم قمزُم٧م إذا اعمتزوضم٦م اعمرأة قمغم اًمرضمؾ قم٘مد» -74

 .(2)ش يمٛمحرم ُمٕمٝم٤م ًمٞمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م يٕم٘مد

ة ُم١ماظم٤مة -75  يمام شمٕم٤مُمٚمف صمؿ هل٤م حمرُم٤م سمزقمٛمٝمام ًمٞمّمػم إضمٜمٌل ًمٚمرضمؾ اعمرأ

 .حم٤مرُمٝم٤م شمٕم٤مُمؾ

                                                           

 اًم٤ٌمضمقري وذم سمٕمده٤م اًمتل اًمٌدقم٦م ُمٙم٤مهن٤م ذم يزال ٓ وًمٙمـ ؾمٜملم ُمٜمذ هلل واحلٛمد اًمٌدقم٦م هذه قمغم ىميض وىمد (7)

 ":47/  7" اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قمغم

 ".وٟمحقه إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم ويمًقة اعمٕمروف اعمحٛمؾ قمغم اًمتٗمرج وحيرم"

 ٓ يمام اًمٗمحِم٤مء ذم ًمٚمقىمقع واًمتٕمرض اًمنمع قمغم آطمتٞم٤مل ُمـ ومٞمف ح٤م اًمٌدع أظم٨ٌم ُمـ سمٕمده واًمذي وهذا (2)

 .خيٗمك



 779 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 أن وُمثٚمف حمرم سمدون سمزقمٛمٝمـ اًمث٘م٤مت اًمٜم٤ًمء ُمـ قمّم٦ٌم ُمع اعمرأة ؾمٗمر -76

 !.مجٞمٕم٤م قمٚمٞمٝمـ حمرم أنف ومٞمزقمٛمـ حمرم إطمداهـ ُمع يٙمقن

 .احل٩م ومريْم٦م ٕداء اًم٘م٤مصديـ احلج٤مج ُمـ (7)اعمٙمس أظمذ -77

 ُم٤ٌمريم٤م ُمٜمزٓ أنزًمٜمل مهللا: وىمقًمف ُمٜمزٓ ٟمزل يمٚمام ريمٕمتلم اعم٤ًمومر صالة -78

 .اعمٜمزًملم ظمػم وأن٧م

 وآي٦م ُمرة قمنمة إطمدى اإلظمالص ؾمقرة يٜمزًمف ُمٜمزل يمؾ ذم اعم٤ًمومر ىمراءة -79

َ  ىَمَدُروا َوَُم٤م﴿ وآي٦م ُمرة اًمٙمرد  .ُمرة ﴾ىَمْدِرهِ  طَمؼَّ  الِلَّ

 .اعم٤ًمومر ي٠متٞمٝم٤م أرض يمؾش اًمٌّمؾ يٕمٜمل» ومح٤م ُمـ إيمؾ -21

 اعمقاوع ُمثؾ ذًمؽ، اًمنميٕم٦م شمًتح٥م ومل سم٘مّمده٤م اخلػم يرضمق سم٘مٕم٦م ىمّمد -27

 اًم٘مدم وُمًجد اعم٘مدس، سمٞم٧م صخرة ذم ي٘م٤مل يمام ،ط اًمٜمٌل أثر ومٞمٝم٤م إن: ي٘م٤مل اًمتل

 .(2) واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ُمِم٤مهد ويمذًمؽ دُمِمؼ، ىمٌكم

 ش.شمٌقك ىمدوم قمٜمد اًمًالح ؿمٝمر» -22

 وغغمها والتٓبٗة اإلضمرام زمدع

 .اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ُمٕمرووم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمنموط ظم٤مص٦م ٟمٕمؾ اَّت٤مذ -23

 .اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام -24

 ش.اإلطمرام قمٜمد آوٓم٤ٌمع» -25

 .سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتٚمٗمظ -26

 ش.يتٙمٚمؿ ٓ ص٤مُمت٤م احل٩م» -27

                                                           

 .اجلامرك ضي٦ٌم أي (7)

 ُمًجد: وم٘مٞمؾ هذا؟ ُم٤م: وم٘م٤مل ُمٙم٤من إمم يٌتدرون طمجتف ذم اًمٜم٤مس رأى أنف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ صح وىمد (2)

 ُمـ سمٞمٕم٤م أنٌٞم٤مئٝمؿ آصم٤مر اَّتذوا اًمٙمت٤مب أصح٤مب هٚمؽ هٙمذا: وم٘م٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٞمف صغم

 .يّمؾ ومال وإٓ ومٚمٞمّمؾ اًمّمالة ومٞمٝم٤م ُمٜمٙمؿ ًمف قمرو٧م



 721   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش.واطمد صقت ذم مج٤مقم٦م اًمتٚمٌٞم٦م» -28

 ش.اًمتٚمٌٞم٦م سمدل واًمتٝمٚمٞمؾ اًمتٙمٌػم» -29

 وشم٘مٌٚمف ومروف أداء قمغم وأقمٜمل زم ومٞمنه احل٩م أريد إين مهللا: »اًمتٚمٌٞم٦م سمٕمد اًم٘مقل -31

 ..... ش.ًمؽ اؾمتج٤مسمقا  اًمذيـ ُمـ وم٤مضمٕمٚمٜمل احل٩م ذم ومريْمتؽ أذاء ٟمقي٧م إين مهللا ُمٜمل

 حت٧م اًمذي يم٤معمًجد احلرام اعمًجد همػم طمقهل٤م وُم٤م سمٛمٙم٦م اًمتل اعم٤ًمضمد ىمّمد» -37

 آصم٤مر قمغم سمٜمٞم٧م اًمتل اعم٤ًمضمد ُمـ ذًمؽ وٟمحق اعمقًمد وُمًجد ىمٌٞمس، أب ؾمٗمح ذم وُم٤م اًمّمٗم٤م،

ل  ش.ط اًمٌٜم

 قمٜمد اًمذي واجلٌؾ طمراء ضمٌؾ ُمثؾ ُمٙم٦م طمقل اًمتل واًمٌ٘م٤مع اجل٤ٌمل ىمّمد» -32

 ش.ذًمؽ وٟمحق اًمٗمداء ومٞمف يم٤من إٟمف: ي٘م٤مل اًمذي ُمٜمك

 ش.اًمتٜمٕمٞمؿ»سمـ قم٤مئِم٦م ُمًجد ذم اًمّمالة ىمّمد -33

 .(7)ش اًمٌٞم٧م أُم٤مم اًمتّمٚم٥م» -34

 الٌقاف زمدع

 ش.ًمٚمٓمقاف اًمٖمًؾ» -35

 ًمئال يديف وشمٖمٓمٞم٦م احلامم ذرق قمغم يٓم٠م ًمئال ٟمحقه أو اجلقرب اًمٓم٤مئػ ًمٌس -36

ة يٛمس  .اُمرأ

 .(2)اعمًجد حتٞم٦م احلرام اعمًجد دظمؾ إذا اعمحرم صالة -37

 ش.يمذا يمذا إؾمٌقع هذا سمٓمقاذم ٟمقي٧م: ىمقًمف» -38

 ش.ًمٚمّمالة يرومع يمام احلجر اؾمتالم قمٜمد اًمٞمديـ رومع» -39

                                                           

 .اًمتّمٚمٞم٥م اًمقضمف قمغم سم٤مًمٞمديـ واًمّمدر اًمقضمف ُمًح يٌدو ومٞمام هق (7)

 اًم٘مقاقمد" واٟمٔمر. ومٕمٚمف ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف شم٘مدم يمام اعم٘م٤مم ظمٚمػ اًمّمالة صمؿ اًمٓمقاف حتٞمتف وإٟمام (2)

 ".717" شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ" اًمٜمقراٟمٞم٦م



 727 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 ش.إؾمقد احلجر سمت٘مٌٞمؾ اًمتّمقي٧م» -41

 .ًمت٘مٌٞمٚمف اًمّمالة ذم سم٤مًمتًٚمٞمؿ اإلُم٤مم وُم٤ًمسم٘م٦م شم٘مٌٞمٚمف قمغم اعمزامح٦م -47

 ش.اًمٞمامين اًمريمـ أو احلجر اؾمتالم قمٜمد ذيٚمف ٟمحق شمِمٛمػم» -42

 ش.سمٙمت٤مسمؽ وشمّمدي٘م٤م سمؽ إيامٟم٤م مهللا: احلجر اؾمتالم قمٜمد ىمقهلؿ» -43

 ُمراشم٥م واًمٗم٤مىم٦م اًمٙمؼم ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: احلجر اؾمتالم قمٜمد اًم٘مقل -44

 .وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم اخلزي

 ش.اًمٓمقاف طم٤مل اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع» -45

 وإُمـ طمرُمؽ واحلرم سمٞمتؽ اًمٌٞم٧م إن مهللا: اًمٙمٕم٦ٌم سم٤مب ىم٤ٌمًم٦م اًم٘مقل -46

 .اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم إمم ُمِمػما  اًمٜم٤مر ُمـ سمؽ اًمٕم٤مئد ُم٘م٤مم وهذا أُمٜمؽ

 واًمنمك اًمِمؽ ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: اًمٕمراىمل اًمريمـ قمٜمد اًمدقم٤مء - 47

 .واًمقًمد وإهؾ اح٤مل ذم اعمٜم٘مٚم٥م وؾمقء إظمالق وؾمقء واًمٜمٗم٤مق واًمِم٘م٤مق

 .إًمخ... فمٚمؽ إٓ فمؾ ٓ يقم فمٚمؽ ذم أفمٚمٜمل مهللا: اعمٞمزاب حت٧م اًمدقم٤مء -48

 ُمِمٙمقرا وؾمٕمٞم٤م ُمٖمٗمقرا وذٟم٤ٌم ُمؼمورا طمج٤م اضمٕمٚمف مهللا: اًمرُمؾ ذم اًمدقم٤مء -49

 .همٗمقر ي٤م قمزيز ي٤م شمٌقر ًمـ ودم٤مرة

 إٟمؽ شمٕمٚمؿ قمام ودم٤موز وارطمؿ اهمٗمر رب: اًم٤ٌمىمٞم٦م إرسمٕم٦م إؿمقاط وذم -51

 .إيمرم إقمز أن٧م

 .اًمٞمامين اًمريمـ شم٘مٌٞمؾ -57

 ش.واؾمتالُمٝمام واعم٘م٤مم اًمِم٤مُمٞملم اًمريمٜملم شم٘مٌٞمؾ» -52

 ش.واعم٘م٤مم اًمٙمٕم٦ٌم سمحٞمٓم٤من اًمتٛمًح» -53

 ًم٤ٌمب اعم٘م٤مسمؾ اًمٌٞم٧م ضمدار ُمـ قم٤مل ُمقوع وهق: اًمقصم٘مك اًمٕمروة»سمـ اًمتؼمك -54

 ش.اًمقصم٘مك سم٤مًمٕمروة اؾمتٛمًؽ وم٘مد سمٞمده ٟم٤مًمف ُمـ أن اًمٕم٤مُم٦م شمزقمؿ اًمٌٞم٧م
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 هشمف قمـ أطمدهؿ يٙمِمػ اًمدٟمٞم٤م هة ؾمٛمقه اًمٌٞم٧م وؾمط ذم ُمًامر» -55

 ش.اًمدٟمٞم٤م هة قمغم هشمف واوٕم٤م يٙمقن طمتك اعمقوع ذًمؽ قمغم هب٤م ويتٌٓمح

 .ذٟمٌف ُمـ ؾمٚمػ ُم٤م ًمف همٗمر ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أن سمزقمؿ اعمٓمر حت٧م اًمٓمقاف ىمّمد -56

 .اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ اًمرمح٦م ُمٞمزاب ُمـ اًمٜم٤مزل سم٤معمٓمر اًمتؼمك -57

 ش.اًم٘مذر سم٤مًمثقب اًمٓمقاف شمرك» -58

 رزىم٤م أؾم٠مخؽ إين مهللا: وىمقًمف اًمٌئر ذم زُمزم ُم٤مء ُمـ ؾم١مره احل٤مج إومراغ -59

 ..داء يمؾ ُمـ وؿمٗم٤مء ٟم٤مومٕم٤م وقمٚمام واؾمٕم٤م

 .زُمزم ُمـ اًمٌٕمض اهمت٤ًمل -61

 هب٤م ًمتحؾ واًمثٞم٤مب اًمٜم٘مقد ُمـ ُمٕمٝمؿ ُم٤م وزُمزُم٦م حل٤مهؿ سمزُمزُم٦م اهتامُمٝمؿ» -67

 ش.اًمؼميم٦م

 ذم سمٍمه ويرومع ُمرات زُمزم ُم٤مء ذب ذم يتٜمٗمس أنف يمت٥م سمٕمض ذم ذيمر ُم٤م -62

 !.اًمٌٞم٧م إمم ويٜمٔمر ُمرة يمؾ

 واظمروة اليِا زمني السَل زمدع

 ًمف يمت٥م ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أن سمزقمؿ واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اعمٌم ٕضمؾ اًمقوقء -63

 !.درضم٦م أخػ ؾمٌٕمقن ىمدم سمٙمؾ

 ش.سم٤مجلدار يٚمّمؼ طمتك اًمّمٗم٤م قمغم اًمّمٕمقد» -64

 قمغم وشمقومٜمل ٟمٌٞمؽ سمًٜم٦م اؾمتٕمٛمٚمٜمل مهللا: اًمّمٗم٤م ُمـ هٌقـمف ذم اًمدقم٤مء -65 

 .اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م سمرمحتؽ اًمٗمتـ ُمْمالت ُمـ وأقمذين ُمٚمتف
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 إهمر أن٧م إٟمؽ شمٕمٚمؿ قمام ودم٤موز وارطمؿ اهمٗمر رب: اًمًٕمل ذم اًم٘مقل -66

... صمالصم٤م أيمؼم اهلل ُمٖمٗمقرا وذٟم٤ٌم ُمؼمورة قمٛمرة أو ُمؼمورا طمج٤م اضمٕمٚمف مهللا إيمرم

 .(7)إًمخ

 .اًمّمٗم٤م قمغم خيتؿ سمحٞم٨م ؿمقـم٤م قمنمة أرسمٕم٦م اًمًٕمل -67

 ش.اًمٕمٛمرة أو احل٩م ذم اًمًٕمل شمٙمرار» -68

 ش.اًمًٕمل ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ريمٕمتلم صالة» -69

 شمٗمقهتؿ طمتك اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل ذم اؾمتٛمرارهؿ -71

 .اجلامقم٦م صالة

 وم٤مُمٜمـ ُمٜمك هذه مهللاش »اإلطمٞم٤مء» ذم يم٤مًمذي ُمٜمك أتك إذا ُمٕملم دقم٤مء اًمتزام -77

 ظمػم اضمٕمٚمٝم٤م مهللا: »ُمٜمٝم٤م ظمرج وإذاش. ـم٤مقمتؽ وأهؾ أوًمٞم٤مئؽ قمغم سمف ُمٜمٜم٧م سمام قمكم

 ...إًمخش ىمط همدوهت٤م همدوة

 عرفة زمدع

 ظمِمٞم٦م اطمتٞم٤مـم٤م اًمزُمـ ُمـ ؾم٤مقم٦م اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم قمروم٦م ضمٌؾ قمغم اًمقىمقف -72

 .اهلالل ذم اًمٖمٚمط

 ش.سمٛمٜمك قمروم٦م ًمٞمٚم٦م اًمٙمثػم اًمِمٛمع إي٘م٤مد» -73

 قمرؿمف اًمًامء ذم اًمذي ؾمٌح٤من: ُمرة أخػ يمٚمامت سمٕمنم قمروم٦م ًمٞمٚم٦م اًمدقم٤مء -74

 .إًمخ... ؾمٌٞمٚمف اًمٌحر ذم اًمذي ؾمٌح٤من ُمقـمئف إرض ذم اًمذي ؾمٌح٤من

 ش.واطمدة رطمٚم٦م قمروم٦م إمم ُمٙم٦م ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم رطمٞمٚمٝمؿ» -75

 ش.ًمٞمال قمروم٦م إمم ُمٜمك ُمـ اًمرطمٞمؾ» -76

                                                           

 اًمٗم٘مرة" شم٘مدم يمام إيمرم إقمز وأن٧م وارطمؿ اهمٗمر رب: قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد اسمـ قمغم ُمقىمقوم٤م ُمٜمف صح ىمد ٟمٕمؿ (7)

 ".28 ص 55
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 ش.قمروم٦م ًمٞمٚم٦م قمروم٤مت ضمٌؾ قمغم واًمِمٛمقع اًمٜمػمان إي٘م٤مد» -77

 .قمروم٦م ًمٞمقم آهمت٤ًمل -78

 اهلل ؾمٌح٤من: اًمرمح٦م ضمٌؾ قمغم سمٍمه ووىمع قمروم٤مت ُمـ ىمرب إذا ىمقًمف -79

 .أيمؼم واهلل اهلل إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد

 يقم سم٤مٟمتّم٤مف اًمقىمقف وىم٧م دظمقل ىمٌؾ قمروم٤مت إمم اًمرواح ىمّمد» -81

 ش.قمروم٦م

 صمؿ ُمرة ُمئ٦م اإلظمالص ؾمقرة ىمراءة صمؿ ُمرة ُمئ٦م قمروم٤مت قمغم اًمتٝمٚمٞمؾ» -87

 ش.ُمرة ُمئ٦م ُمٕمٝمؿ وقمٚمٞمٜم٤م: آظمره٤م ذم يزيد ط قمٚمٞمف اًمّمالة

 .اًمدقم٤مء وشمرك قمروم٤مت قمغم اًمًٙمقت -82

 ش.قمروم٤مت ذم اًمرمح٦م ضمٌؾ إمم اًمّمٕمقد» -83

 ومٞمٝم٤م واًمّمالة آدم ىم٦ٌم: ويًٛمقهن٤م اًمرمح٦م ضمٌؾ قمغم اًمتل اًم٘م٦ٌم دظمقل» -84

 ش.سم٤مًمٌٞم٧م يمٓمقاومٝمؿ هب٤م واًمٓمقاف

 اًمريم٤ٌمن يّم٤مومح أورق مجؾ قمغم قمروم٦م قمِمٞم٦م يٜمزل شمٕم٤ممم اهلل أن اقمت٘م٤مد» -85

 ش.اعمِم٤مة ويٕم٤مٟمؼ

 .اجلٛمٕم٦م ذم يمام سمجٚم٦ًم سمٞمٜمٝمام يٗمّمؾ ظمٓمٌتلم قمروم٦م ذم اإلُم٤مم ظمٓم٦ٌم -86

 .اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة -87

 .ظمٓمٌتف ُمـ اخلٓمٞم٥م يٜمتٝمل أن ىمٌؾ قمروم٦م ذم واًمٕمٍم ًمٚمٔمٝمر إذان -88

 وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا : قمروم٦م ذم اًمّمالة ُمـ ومراهمف سمٕمد ُمٙم٦م ٕهؾ اإلُم٤مم ىمقل -89

 .ؾمٗمر ىمقم

 .قمروم٦م ذم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة سملم اًمتٓمقع -91
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 أورده اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اخلي يمدقم٤مء سمٕمروم٦م ظم٤مص دقم٤مء أو ذيمر شمٕمٞملم -97

 وهمػمه... »ؾمٛمع قمـ ؾمٛمع وٓ ؿم٠من قمـ ؿم٠من يِمٖمٚمف ٓ ُمـ ي٤م: "وأوًمفش اإلطمٞم٤مء» ذم

 !.هذا يمت٤مسمٜم٤م ىمٞم٤مس ُمـ صٗمح٤مت مخس يٌٚمغ وسمٕمْمٝم٤م إدقمٞم٦م ُمـ

 .اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ اًمٌٕمض إوم٤مو٦م -92

 اصمٜمتلم شمٕمدل اجلٛمٕم٦م يقم قمروم٦م وىمٗم٦م أن اًمٕمقام أخًٜم٦م قمغم اؾمتٗم٤مض ُم٤م -93

 !.طمج٦م وؾمٌٕملم

 ذم قمروم٦م يقم قمِمٞم٦م آضمتامع ىمّمد ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمٚمف اًمذي اًمتٕمريػ» -94

 اًمِمديد اًمّمقت رومع ُمع ويذيمرون ومٞمدقمقن، اًمٌٚمد ظم٤مرج ُمٙم٤من ذم أو اجلقاُمع

 ش.قمروم٦م سم٠مهؾ ويتِمٌٝمقن وإؿمٕم٤مر واخلٓم٥م

 اظمزدلِة زمدع

 .ُمزدًمٗم٦م إمم قمروم٦م ُمـ اًمداومع وىم٧مش اإلهاع» اإليْم٤مع -95

٤مل -96 همت  .سمٛمزدًمٗم٦م ًمٚمٛمٌٞم٧م ٓا

 .ًمٚمحرم شمقىمػما  ُم٤مؿمٞم٤م ُمزدًمٗم٦م ًمٞمدظمؾ اًمرايم٥م ٟمزول اؾمتح٤ٌمب -97

ٜم٦م ومٞمٝم٤م مجٕم٧م ُمزدًمٗم٦م هذه إن مهللا: ُمزدًمٗم٦م سمٚمغ إذا سم٘مقًمف اًمدقم٤مء اًمتزام -98  خمتٚمٗم٦م أخ

٠مخؽ  ش.اإلطمٞم٤مء» ذم ُم٤م إًمخ.. ُم١مشمٜمٗم٦م طمقائ٩م ًٟم

ٟمِمٖم٤مل اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٜمزول ومقر اعمٖمرب صالة إمم اعم٤ٌمدرة شمرك -99  سمٚم٘مط ذًمؽ قمـ وا

 .احلَم

 اًمٗمريْمتلم سمٕمد واًمقشمر اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م إمم مجٕمٝم٤م أو اًمّمالشملم سملم اعمٖمرب ؾمٜم٦م صالة -711

 .اًمٖمزازم ي٘مقل يمام

 .احلرام وسم٤معمِمٕمر اًمٜمحر ًمٞمٚم٦م اًمقىمٞمد زي٤مدة -717

 .اًمٚمٞمٚم٦م هذه إطمٞم٤مء -712
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 .سمٞم٤مت سمدون سم٤معمزدًمٗم٦م اًمقىمقف -713

 واًمٌٞم٧م احلرام اعمِمٕمر سمحؼ مهللا: سم٘مقًمف احلرام اعمِمٕمر إمم اٟمتٝمك إذا اًمدقم٤مء اًمتزام -714

 اجلالل ذا ي٤م اًمًالم دار وأدظمٚمٜم٤م واًمًالم اًمتحٞم٦م ُمٜم٤م حمٛمد روح أبٚمغ واعم٘م٤مم واًمريمـ احلرام

 .(7)واإليمرام

 ُمـ اًمٜمحر يقم يرُمٞمف اًمذي احلَم أظمذ ويًـش: 378» اًم٤ٌمضمقري ىمقل -715

 .حمن وادي ُمـ شم١مظمذ اجلٛمرات ُمـ واًم٤ٌمىمل ؾمٌع وهل اعمزدًمٗم٦م

 الرول زمدع

 .اجلامر ًمرُمل اًمٖمًؾ -716

 .اًمرُمل ىمٌؾ احلّمٞم٤مت همًؾ -717

 .اًمتٙمٌػم ُمٙم٤من اًمذيمر ُمـ همػمه أو اًمتًٌٞمح -718

 طمجل اضمٕمؾ مهللا وطمزسمف ًمٚمِمٞمٓم٤من رهمام: ىمقهلؿ اًمتٙمٌػم قمغم اًمزي٤مدة -719

 .ٟمٌٞمؽ ًمًٜم٦م واشم٤ٌمقم٤م سمٙمت٤مسمؽ إيامٟم٤م مهللا ُمٖمٗمقرا وذٟمٌل ُمِمٙمقرا وؾمٕمٞمل ُمؼمورا

 سمًؿ: اًمرُمل قمٜمد طمّم٤مة يمؾ ُمع ي٘مقل أن ويًـ: اعمت٠مظمريـ سمٕمض ىمقل -771

 .﴾اًْمَٙم٤مومُِرونَ  يَمِرهَ  َوًَمقْ ﴿ ىمقًمف إمم... وقمده اهلل صدق أيمؼم واهلل اهلل

 اًمٞمٛمٜمك إهب٤مُمف ـمرف يْمع: سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل ًمٚمرُمل ُمٕمٞمٜم٦م يمٞمٗمٞم٤مت اًمتزام -777

 وىم٤مل ومػمُمٞمٝم٤م ؾمٌٕملم قم٤مىمد يم٠منف اإلهب٤مم فمٝمر قمغم احلّم٤مة ويْمع اًم٤ًٌمسم٦م وؾمط قمغم

 .قمنمة قم٤مىمد يم٠منف إهب٤مُمف ُمٗمّمؾ قمغم ويْمٕمٝم٤م ؾم٤ٌمسمتف حيٚمؼ: آظمر

 .ومّم٤مقمدا أذرع مخ٦ًم اعمرُمك وسملم سمٞمٜمف يٙمقن أن: اًمراُمل ُمقىمػ حتديد -772

 .وهمػمه٤م سم٤مًمٜمٕم٤مل اجلٛمرات رُمل -773

                                                           

م اعمِمٕمر سمحؼ اهلل إمم اًمتقؾمؾ وهق اًمًٜم٦م خي٤مًمػ ُم٤م ومٗمٞمف حمدصم٤م يمقٟمف ُمع اًمدقم٤مء هذا (7)  وإٟمام.... واًمٌٞم٧م احلرا

 اعمِمٕمر سمحؼ أؾم٠مخؽ إين مهللا: اًم٘مقل يمراهٞم٦م قمغم احلٜمٗمٞم٦م ٟمص وىمد وصٗم٤مشمف سم٠مؾمامئف شمٕم٤ممم إًمٞمف يتقؾمؾ

 ".وأطمٙم٤مُمف أنقاقمف: اًمتقؾمؾ" يمت٤مسمٜم٤م واٟمٔمر وهمػمه٤م" قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م" ذم يمام إًمخ... احلرام
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 واحلٓؼ الذزمح زمدع

 حلٛمف أن سمزقمؿ سمثٛمٜمف، اًمتّمدق إمم اهلدي ُمـ اًمقاضم٥م ذسمح قمـ اًمرهم٦ٌم -774

 .(7)اًم٘مٚمٞمؾ إٓ ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد وٓ ًمٙمثرشمف اًمؽماب ذم يذه٥م

 .اًمٜمحر يقم ىمٌؾ سمٛمٙم٦م اًمتٛمتع هدي سمٕمْمٝمؿ ذسمح -775

 .اعمحٚمقق رأس سمٞم٤ًمر سم٤محلٚمؼ اًمٌدء -776

 .اًمرأس رسمع طمٚمؼ قمغم آىمتّم٤مر -777

 ش.احلؼ ذم اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن واًمًٜم٦مش: »اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم ىمقل -778

 هذه مهللا قمٚمٞمٜم٤م وأنٕمؿ هداٟم٤م ُم٤م قمغم هلل احلٛمد: سم٘مقًمف احلؼ قمٜمد اًمدقم٤مء -779

 .إًمخ... ُمٜمل ومت٘مٌؾ سمٞمدك ٟم٤مصٞمتل

 .اجلٛمرات قمٜمد اًمتل سم٤معم٤ًمضمد اًمٓمقاف -721

 .اًمٜمحر يقم سمٛمٜمك اًمٕمٞمد صالة اؾمتح٤ٌمب -727

 .اإلوم٤مو٦م ـمقاف سمٕمد اًمًٕمل اعمتٛمتع شمرك -722

 وتٕقعة زمدع

 .اًمٙمٕم٦ٌم سمٙمًقة آطمتٗم٤مل -723

 .إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم يمًقة -724

 .احل٤مضم٤مت اء3ًم٘مض واعمٜمؼم سم٤معم٘م٤مم اخلرق راسمط -725

                                                           

 أن ُمع اًمرأي سمٛمجرد واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اًمنمع شمٕمٓمٞمؾ ُمـ ومٞمف ح٤م اًمٌدع أظم٨ٌم ُمـ وهذا (7)

 شمقضمٞمٝم٤مت اًمذسمح ذم يٚمتزُمقن ٓ ٕهنؿ أنٗمًٝمؿ احلج٤مج هؿ إٟمام ُمٜمٝم٤م اًمت٤مُم٦م آؾمتٗم٤مدة قمدم قمـ اعم١ًمول

 ".88 - 87 ص" "إصؾ" ذم ُمٌلم هق يمام احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع



 728   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سمٕمْمٝمؿ وشمقصٞمتٝمؿ اًمٙمٕم٦ٌم وطمٞمٓم٤من قمٛمد قمغم أؾمامءهؿ احلج٤مج يمت٤مسم٦م -726

 .سمٕمْم٤مً 

 وُم٘م٤موُمتٝمؿ احلرام اعمًجد ذم اعمّمكم يدي سملم اعمرور اؾمت٤ٌمطمتٝمؿ -727

 .يدومٕمٝمؿ اًمذي ًمٚمٛمّمكم

 ش.احل٤مج» سمـ طم٩م عمـ ُمٜم٤مداهتؿ -728

 .شمٓمقع ًمٕمٛمرة ُمٙم٦م ُمـ اخلروج -729

 .اًم٘مٝم٘مرى قمغم اًمقداع اًمٓمقاف سمٕمد احلرام اعمًجد ُمـ اخلروج -731

 احل٤مج اؾمؿ ويمت٥م سم٤مًمّمقر وٟم٘مِمف" اجلػم" سم٤مًمٌٞم٤مض احلج٤مج سمٞم٧م شمٌٞمٞمض -737

 .قمٚمٞمف طمجف وشم٤مريخ

 اظمٕقرة اظمديٕة دم الزيارة زمدع

 واعمًجد اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اعمًجد زي٤مرة إمم اًمرطمؾ ؿمد اًمًٜم٦م ُمـ يم٤من وح٤م هذا

 ويم٤من وإضمر، اًمٗمْمؾ ُمـ ذًمؽ ذم ورد ح٤م ىمري٤ٌم اعمًٚمٛملم إمم اهلل أقم٤مده إىمَم

 ذًمؽ ؾمٌٞمؾ ذم يرشمٙمٌقن ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم ويم٤من سمٕمده، أو احل٩م ىمٌؾ يزوروهنام قم٤مدة اًمٜم٤مس

 أن اًمٗم٤مئدة مت٤مم ُمـ رأج٧م اًمٕمٚمؿ، أهؾ قمٜمد اعمٕمرووم٦م واًمٌدع اعمحدصم٤مت ُمـ اًمٕمديد

 :وم٠مىمقل وحتذيرا  شمٌٚمٞمٖم٤م ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م أهد

 .(7)سم٤مًمًٗمر ط ىمؼمه ىمّمد -732

                                                           

 وم٢مذا احلدي٨م... " ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: "وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًم٘مقًمف اعمًجد ىمّمد واًمًٜم٦م (7)

 .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمؼمه زار اًمتحٞم٦م وصكم إًمٞمف وصؾ

 رء اًمرطمؾ ؿمد سمدون واًمزي٤مرة رء وهمػمه واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمؼمه ًمزي٤مرة اًمرطمؾ ؿمد أن يٕمٚمؿ أن وجي٥م

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ إمم وٟمًٌتٝمؿ سمٞمٜمٝمام اخلٚمط ُمـ اًمديم٤مشمرة سمٕمض وومٞمٝمؿ اعمت٠مظمريـ قمٜمد ؿم٤مع ح٤م ظمالوم٤م آظمر

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل ىمؼم زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م يٜمٙمرون أهنؿ قمٛمقُم٤م واًمًٚمٗمٞملم ظمّمقص٤م شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م

 ُم٘م٤مٓت ذم شم٤ٌمقم٤م ٟمنم اًمذي اًمٌقـمل اًمديمتقر قمغم ردٟم٤م ذم ؿمئ٧م إن اًمتٗمّمٞمؾ وراضمع. ُمٌلم إومؽ ومٝمق وؾمٚمؿ

 = ".اإلؾمالُمٞم٦م اًمتٛمدن" جمٚم٦م ذم ُمتًٚمًٚم٦م



 729 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 ؾمالُمٝمؿ وحتٛمٞمٚمٝمؿ ط اًمٜمٌل إمم واًمزوار احلج٤مج ُمع اًمٕمرائض إرؾم٤مل -733

 .إًمٞمف

 .اعمٜمقرة اعمديٜم٦م دظمقل ىمٌؾ آهمت٤ًمل -734

 رؾمقًمؽ طمرم هذا مهللا: اعمديٜم٦م طمٞمٓم٤من قمغم سمٍمه وىمع إذا اًم٘مقل -735

 .احل٤ًمب وؾمقء اًمٕمذاب ُمـ وأُم٤مٟم٤م اًمٜم٤مر ُمـ وىم٤مي٦م زم وم٤مضمٕمٚمف

 َرب   َوىُمْؾ ﴿: اهلل رؾمقل ُمٚم٦م وقمغم اهلل سمًؿ: اعمديٜم٦م دظمقل قمٜمد اًم٘مقل -736

ـْ  زِم  َواضْمَٕمْؾ  ِصْدٍق  خُمَْرَج  َوَأظْمِرضْمٜمِل ِصْدٍق  ُُمْدظَمَؾ  َأْدظِمْٚمٜمِل  .﴾َٟمِّمػماً  ؾُمْٚمَٓم٤مٟم٤مً  ًَمُدْٟمَؽ  ُِم

 .ُمًجده ذم اًمٜمٌقي اًم٘مؼم إسم٘م٤مء -737

 .ُمًجده ذم اًمّمالة ىمٌؾ ط ىمؼمه زي٤مرة -738

 يٗمٕمؾ يمام ي٤ًمره قمغم يٛمٞمٜمف واوٕم٤م اخلِمقع سمٖم٤مي٦م اًم٘مؼم سمٕمْمٝمؿ اؾمت٘م٤ٌمل -739

 .ُمٜمف اخلروج أو اعمًجد دظمقل قمٜمد سمٕمٞمدا أو ُمٜمف ومري٤ٌم اًمّمالة ذم

 .اًمدقم٤مء أثٜم٤مء اًم٘مؼم اؾمت٘م٤ٌمل ىمّمد -741

 .اإلضم٤مسم٦م رضم٤مء قمٜمده ًمٚمدقم٤مء اًم٘مؼم ىمّمد -747

 .اًمدقم٤مء ذم اهلل إمم ط سمف اًمتقؾمؾ -742

 .ُمٜمف وهمػمه٤م اًمِمٗم٤مقم٦م ـمٚم٥م -743

 يذيمر ٓ أن: »إدب ُمـ أنش 759/  7ش »اعمدظمؾ» ذم احل٤مج اسمـ ىمقل -744

 سمحقائجف ُمٜمف أقمٚمؿ ٕنف ط ىمؼمه زي٤مرة قمٜمد سمٚم٤ًمٟمف ذٟمقسمف وُمٖمٗمرة طمقائجف

 ش !!.وُمّم٤محلف

                                                           

 ىمري٤ٌم سم٤مٕووم٧ًم ـمٌٕمٝم٤م أقمٞمد وىمد... " اًمٜمٌقي احلدي٨م قمـ دوم٤مع" سمٕمٜمقان ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م ذم صدرت صمؿ

 .هلل واحلٛمد



 731   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذم وطمٞم٤مشمف اًمًالم قمٚمٞمف ُمقشمف سملم ومرق ٓش: »264/  7» أجْم٤م ىمقًمف -745

هتؿ وٟمٞم٤مهتؿ سم٠مطمقاهلؿ وُمٕمرومتف ُٕمتف ُمِم٤مهدشمف  ش !! وظمقاـمرهؿ وحتنا

 وطمٚمػ ط ىمؼمه طمجر ؿم٤ٌمك قمغم شمؼميم٤م اًمٞمد ووٕمٝمؿ -746

 ي٤م اًمِمٗم٤مقم٦م: وىمٚم٧م ؿم٤ٌميمف يدك ووٕم٧م اًمذي وطمؼ: سم٘مقًمف سمذًمؽ سمٕمْمٝمؿ

 !!.اهلل رؾمقل

 .(7)ش وٟمحقه قمقد ُمـ اًم٘مؼم جي٤مور ُم٤م أو اؾمتالُمف أو اًم٘مؼم وشم٘مٌٞمؾ» -747

الم واًمت٘مٞمد ص٤مطمٌٞمف وزي٤مرة ط زي٤مرشمف ذم ظم٤مص٦م صقرة اًمتزام -748  ظم٤مص ودقم٤مء سًم

ٚم٦م ويًتدسمر ط وضمٝمف قمٜمد ي٘مػ: »اًمٖمزازم ىمقل ُمثؾ ًت٘مٌؾ اًم٘م : وي٘مقل.... اًم٘مؼم ضمدار وي

 اًمٓمقل ذم ذًمؽ ٟمحق ودقم٤مء صالة صمؿ ـمقيال ؾمالُم٤م ومذيمر...ش اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم

 .(2)صٗمح٤مت صمالث ُمـ ىمري٤ٌم

 ش.ىمؼمه دم٤مه اًمّمالة ىمّمد» -749

 ش.واًمذيمر ًمٚمتالوة وطمقًمف اًم٘مؼم قمٜمد اجلٚمقس» -751

 .(3)صالة يمؾ دسمر قمٚمٞمف ًمٚمًالم اًمٜمٌقي اًم٘مؼم ىمّمد -757

 .ُمٜمف ظمرضمقا  أو اعمًجد دظمٚمقا  يمٚمام اًمٜمٌقي اًم٘مؼم زي٤مرة اعمديٜم٦م أهؾ ىمّمد -752

 .اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: سم٘مقهلؿ اًمّمالة قم٘م٥م اًمّمقت رومع -753

ظمي اًمده٤من ىمٓمع ُمـ اعمٓمر ُمع يً٘مط سمام شمؼميمٝمؿ -754 قي اًم٘مؼم ىم٦ٌم ُمـ ٕا  !.اًمٌٜم

                                                           

 اًمٜمّم٤مرى قم٤مدة إٟمف": "244/  7" وىم٤مل اعمذيمقر اًمت٘مٌٞمؾ أنٙمر طملم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٖمزازم أطمًـ وىمد (7)

 .ُمٕمتؼم؟ ُمـ ومٝمؾ". واًمٞمٝمقد

 قمٛمر ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم سمٙمر أب٤م ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: هق واعمنموع (2)

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمف سم٠مس ومال يٚمتزُمف وٓ يٚمٝمٛمف مم٤م يًػما  ؿمٞمئ٤م زاد وم٢من يٗمٕمؾ قمٛمر اسمـ يم٤من يمام

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وخم٤مًمٗم٤م اًمديـ ذم وهمٚمقا  سمدقم٦م يمقٟمف ُمع وهذا (3)

 وومْم٤مئؾ يمثػمة ؾمٜمـ ًمتْمٞمٞمع ؾم٥ٌم وم٢مٟمف" شمٌٚمٖمٜمل صالشمٙمؿ وم٢من يمٜمتؿ طمٞمثام قمكم وصٚمقا  قمٞمدا ىمؼمي شمتخذوا ٓ"

: ىم٤مل ُمـ اهلل ومرطمؿ. اًمٌدقم٦م هذه إمم وي٤ٌمدرون يؽميمقهن٤م وم٢مهنؿ اًمًالم سمٕمد وإوراد إذيم٤مر وهل أٓ همزيرة

 .ؾمٜم٦م وأُمٞمت٧م إٓ سمدقم٦م أطمدصم٧م ُم٤م



 737 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 .واًم٘مؼم اعمٜمؼم سملم اًمنميٗم٦م اًمروو٦م ذم اًمّمٞمح٤مين اًمتٛمر سم٠ميمؾ شم٘مرهبؿ -755

 اًمؽمسمٞم٦م ُمـ اًم٘مري٥م اًمٙمٌػم اًم٘مٜمديؾ ذم ورُمٞمٝم٤م ؿمٕمقرهؿ ُمـ ىمٓمٕمٝمؿ -756

 .اًمٜمٌقي٦م

 اعمًجد ذم اعمقوققمتلم اًمٜمح٤مؾمٞمتلم اًمٜمخٚمتلم سم٠مجدهيؿ اًمٌٕمض ُمًح -757

 .(7)اعمٜمؼم همرب

 اًمّمٗمقف قمـ وإقمراوٝمؿ اًم٘مديؿ اعمًجد ذم اًمّمالة اًمٙمثػميـ اًمتزام -758

 .وهمػمه قمٛمر زي٤مدة ذم اًمتل إومم

 ذم اًمّمالة ُمـ يتٛمٙمٜمقا  طمتك أؾمٌقع ومٞمٝم٤م اإلىم٤مُم٦م اعمديٜم٦م زوار اًمتزام -759

 .(2)اًمٜم٤مر ُمـ وسمراءة اًمٜمٗم٤مق ُمـ سمراءة هلؿ ًمتٙمت٥م صالة أرسمٕملم اًمٜمٌقي اعمًجد

 ُمًجد سمٕمد طمقهل٤م وُم٤م سم٤معمديٜم٦م اًمتل واعمزارات اعم٤ًمضمد ُمـ رء ىمّمد -761

 .ىم٤ٌمء ُمًجد إٓ ط اًمٜمٌل

 إذيم٤مر سمٕمض احلج٤مج مج٤مقم٤مت" اعمزوريـ"سمـ يٕمرومقن ُمـ شمٚم٘ملم -767

 ًم٘مٜمقا  ُم٤م ه١مٓء وإقم٤مدة اعمرشمٗمٕم٦م سم٤مٕصقات قمٜمٝم٤م سمٕمٞمدا أو احلجرة قمٜمد وإوراد

 .ُمٜمٝم٤م أؿمد سم٠مصقات

 .قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م ُمًجد ذم واًمّمالة يقم يمؾ اًمٌ٘مٞمع زي٤مرة -762

 .أطمد ؿمٝمداء ًمزي٤مرة اخلٛمٞمس يقم َّتّمٞمص -763

                                                           

 .هلل واحلٛمد أظمػما  أزيٚمت٤م وىمد اًمٜم٤مس وًمٗمتٜم٦م ًمٚمزيٜم٦م ووٕمت٤م وإٟمام اًمٜمخٚمتلم ه٤مشملم ُمـ ُمٓمٚم٘م٤م وم٤مئدة وٓ (7)

 جيقز ومال" 364 اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م" ذم قمٚمتف سمٞمٜم٧م وىمد طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ ذًمؽ ذم اًمقارد واحلدي٨م (2)

 أن ُمٜمٝمؿ فمٜم٤م سمٜمٗمز ذًمؽ قمٚمٛم٧م يمام احلج٤مج سمٕمض ذًمؽ ُمـ يتحرج وىمد ؾمٞمام ٓ شمنميع ٕنف سمف اًمٕمٛمؾ

 .ُمٜمف اهلل أراطمف وىمد احلرج ذم ومٞم٘مع ومٞمف اًمّمٚمقات سمٕمض شمٗمقشمف وىمد صحٞمح صم٤مسم٧م ومٞمف اًمقارد

 رواشمف ٕطمد طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ قمغم ُمٜمف اقمتامدا إًمٞمف اعمِم٤مر احلدي٨م شم٘مقي٦م إمم إوم٤موؾ سمٕمض ذه٥م وىمد

 يمام ٟمٗمًف إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٗم٤موؾ وُمٜمٝمؿ واًمتٕمديؾ سم٤مجلرح اًمٕمٚمؿ أهؾ سمف يٕمتد ٓ مم٤م اًمتقصمٞمؼ وهذا اعمجٝمقًملم

 هلذا وراضمع. اهلٜمد ذم شمّمدر اًمتل" اًمًٚمٗمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م" جمٚم٦م ذم اًمٖمامري اًمِمٞمخ قمغم رده ذم سمذًمؽ هق سح

 اًمت٘مقي٦م ُمـ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وه٤مء ومٞمف وسملم وأوم٤مد ومٞمف أضم٤مد ىمد وم٢مٟمف قمٚمٞمف اًمرد ذم اًمرسمٞمٕم٤من اًمٕمزيز قمٌد اًمِمٞمخ يمت٤مب

 .ذًمؽ ذم وشمٜم٤مىمْمف



 732   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمِمٝمداء أرض قمغم اعمٓمٚم٦م سم٤مًمٜم٤مومذة اخلرق رسمط -764

 .ىمٌقرهؿ سمج٤مٟم٥م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمؼميم٦م ذم سم٤مٓهمت٤ًمل اًمتؼمك -765

 .اًمقداع قمٜمد اًم٘مٝم٘مرى قمغم اًمٜمٌقي اعمًجد ُمـ اخلروج -766

 اظمّدس زمٗت زمدع

 .طمجتؽ اهلل ىمدس: وىمقهلؿ احل٩م ُمع اعم٘مدس سمٞم٧م زي٤مرة ىمّمد -767

 .سم٤مًمٙمٕم٦ٌم سم٤مًمٓمقاف شمِمٌٝم٤م اًمّمخرة سم٘م٦ٌم اًمٓمقاف -768

 وشم٘مٌٞمٚمٝم٤م هب٤م يم٤مًمتٛمًح اًمتٕمٔمٞمؿ أنقاع ُمـ ٟمقع سم٠مي اًمّمخرة شمٕمٔمٞمؿ -769

 وهمػم ن قمٚمٞمٝم٤م واًمٌٜم٤مء قمروم٦م قمِمٞم٦م هب٤م واًمتٕمريػ هٜم٤مك ًمذسمحٝم٤م إًمٞمٝم٤م اًمٖمٜمؿ وؾمقق

 .ذًمؽ

 ُمـ وُمٜمٝمؿ قمامُمتف وأثر ط اًمٜمٌل ىمدم أثر اًمّمخرة قمغم هٜم٤مك أن زقمٛمٝمؿ -771

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًمرب ىمدم ُمقوع أنف ئمـ

 .اًمًالم قمٚمٞمف قمٞمًك ُمٝمد أنف يزقمٛمقن اًمذي اعمٙم٤من زي٤مرهتؿ -777

 اجلٜم٦م سملم سمف ييب اًمذي اًمًقر وأن واعمٞمزان اًمٍماط هٜم٤مك أن زقمٛمٝمؿ -772

 .اعمًجد ذىمل اعمٌٜمل احل٤مئط ذًمؽ هق واًمٜم٤مر

 .ُمقوٕمٝم٤م أو اًمًٚمًٚم٦م شمٕمٔمٞمؿ -774

 .اًمًالم قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ ىمؼم قمٜمد اًمّمالة -775

 [67-42ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 



 املربور احلخ





 735 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   حل٩م اعمؼمورا 

 اظمػمور احلج سمَريػ

: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض -ُمًٕمقد اسمـ يٕمٜمل– اهلل قمٌد قمـ

 احلديد ظم٨ٌم اًمٙمػم يٜمٗمل يمام واًمذٟمقب اًمٗم٘مر يٜمٗمٞم٤من وم٢مهنام واًمٕمٛمرة احل٩م سملم شم٤مسمٕمقا »

 واسمـ اًمؽمُمذي، رواهش اجلٜم٦م إٓ صمقاب اعمؼمورة ًمٚمحج٦م وًمٞمس واًمٗمْم٦م، واًمذه٥م

 طمًـ» .صحٞمح طمًـ طمدي٨م: اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٞمحٞمٝمام، ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م،

 ش صحٞمح

: وىمٞمؾ اًمٓملم، ُمـ اعمٌٜمل  وهق احلداد، يمػم: اًمٙم٤مف سمٙمن ش:اًمٙمػم»: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ُمـ اًمٜم٤مر شمٚم٘مٞمف ُم٤م هقش احلديد ظم٨ٌم». اًمٙمقر: واعمٌٜمل اًمٜم٤مر، سمف يٜمٗمخ اًمذي اًمزق

 رء خي٤مًمٓمف ٓ اًمذي هق ش:اعمؼمور احل٩م»و. أذي٤ٌم إذا وهمػممه٤م واًمٜمح٤مس اًمٗمْم٦م وؾمخ

 إذا إٓ يمذًمؽ يٙمقن وٓ اًمثقاب، وهق سم٤مًمؼم اعم٘م٤مسمؾ اعم٘مٌقل هق: وىمٞمؾ احآثؿ، ُمـ

 ص٤مطمٌف سمف أراد طمالل يم٥ًم ُمـ ويم٤من اًمٜم٤مس، اقمت٤مده٤م اًمتل وإُمقر اًمٌدع ُمـ صٗم٤م

 .اًمٕم٤مومٞم٦م اهلل ٟم٠ًمل. وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمرب أواُمر واُمتث٤مل اًمٗمريْم٦م، أداء

 (7/472واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)





 اإلذراو





م   739 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلطمرا

 وصمٖٖا دم اظمرأة إضمرام

 طم٤مهة، طم٤مومٞم٦م اًمٙمٕم٦ٌم إمم متٌم أن أظمتل ٟمذرت: ىم٤مل اجلٝمٜمل قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ

 اًمٙمٕم٦ٌم إمم متٌم أن ٟمذرت: ىم٤مًمقا  ش.هذه؟ سم٤مل ُم٤م»: وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م وم٠متك

 ش.[هدي٤م وًمتٝمد] ،[وًمتح٩م] وًمتختٛمر ومٚمؽميم٥م ُمروه٤م»: وم٘م٤مل! طم٤مهة طم٤مومٞم٦م

 [:اإلوام قال]

 :ُمٜمٝم٤م ه٤مُم٦م ومقائد احلدي٨م ذم

م أن  قمغم وإٟمام قمٚمٞمف، سمخامره٤م شميب أن هل٤م جيقز ومال وضمٝمٝم٤م، ذم اعمرأة إطمرا

 ش.اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م، اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: يمحدي٨م ومٝمق واًمّمدر، اًمرأس

 .اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 (.7139/ 6/2)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 لٓٔحروة صمائز القصمف ععم السدل

  :[اإلوام قال]

 سمٞمٜمف يمام ظمٓم٠م: سمٞمٜمٝمام واًمتًقي٦م اًمتٜم٘م٥م، همػم وهق ومج٤مئز، وضمٝمٝم٤م قمغم ؾمدهل٤م وأُم٤م

  ش.269/  7ش »اعمقىمٕملم إقمالم» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ

 (77/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

  والتٓثؿ آ٘تّاب وـ احلج دم الٕساء زمَض يَِٓف وا طمٌٙ

 ُمًف صمقسم٤مً  إٓ ؿم٤مءت: ُم٤م اًمثٞم٤مب ُمـ شمٚمٌس اعمحرُم٦م» :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ

ش. ؿم٤مءت إن وضمٝمٝم٤م قمغم اًمثقب وشمًدل شمتٚمثؿ، وٓ شمتؼمىمع، وٓ زقمٗمران، أو ورس

 .قمٜمٝم٤م صحٞمح سمًٜمدش 47/  5ش »ؾمٜمٜمف» ذم اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 أن ًمٚمٛمحرُم٦م جيقز ٓ أنف: إول :اصمٜملم أُمريـ قمغم يدل ُمٜمٝم٤م اًم٘مقل وهذا: ىمٚم٧م



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   741   اإلطمرا

 اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ» :آٟمٗم٤مً  اح٤مر قمٛمر اسمـ طمدي٨م يقاومؼ وهذا. شمتٚمثؿ وأن شمتؼمىمع

 ُمـ واًمٕمٛمرة احل٩م ذم اًمًٕمقدي٤مت اعمحرُم٤مت ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ومام..ش. .اعمحرُم٦م

 قمغم اًمٌالد شمٚمؽ قمٚمامء شمِمديد سم٥ًٌم ذًمؽ وًمٕمؾ. اًمنمع ظمالف اًمتٚمثؿ أو آٟمت٘م٤مب

 .اًمرضم٤مل يراهـ أن قمٚمٞمٝمـ وحتريٛمٝمؿ وضمقهٝمـ، يًؽمن أن قمٚمٞمٝمـ إجي٤مهبؿ ذم اًمٜم٤ًمء

 إن» :ًم٘مقهل٤م وضمٝمٝم٤م: قمغم اًمثقب شمًدل أن اعمحرُم٦م قمغم جي٥م ٓ أنف: وأظمر

 وأن هب٤م، يتٛمًٙمقا  أن اًمٕمٚمامء أوئلؽ قمغم اعم١مُمٜملم، أم ُمـ ه٤مُم٦م وم٤مئدة وهذه ش.ؿم٤مءت

 ومٝمل: وأجْم٤مً  .خم٤مًمٗمقن وعمدًمقهل٤م هم٤مومٚمقن قمٜمٝم٤م أيمثرهؿ ٕن اًمٕمٚمؿ: ـمٚم٦ٌم سملم يٌثقه٤م

 قمغم اعمحرُم٤مت ُمـ ُمٕمٝم٤م يم٤من وُمـ هل شمًدل يم٤مٟم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م روي ُم٤م أن قمغم شمدل

 يمٜم٤م اًمذي وهق. وإطمِمؿ وإؾمؽم سم٤مٕومْمؾ قمٛمالً  ُمٜمٝمـ يم٤من ذًمؽ أن وضمقهٝمـ:

 يٕمج٥م ومٚمؿ ومٞمف، قم٘مدشمف ظم٤مص ومّمؾ ذمش اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» يمت٤مب ذم إًمٞمف ذهٌٜم٤م

 ٟمًٌٜم٤م طمتك ؿمٕمقاء محالت قمٚمٞمٜم٤م ومحٛمٚمقا  وهمػمهؿ، اًمًٕمقديلم اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػماً  ذًمؽ

 اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمنموط شمٚمؽ ذًمؽ قمـ يّمدهؿ ومل! اًمًٗمقر إمم اًمدقم٤مة ُمـ أنٜمل إمم سمٕمْمٝمؿ

 ُمـ طمتك اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم هب٤م ي٘مقم ٓ واًمتل اعمًٚمٛم٦م، اعمرأة حلج٤مب ووٕمتٝم٤م اًمتل

 صدد ذم أن وأن٤م .اًمٍماط ؾمقاء وإي٤مهؿ اهلل هداٟم٤م! اًمٙم٤ٌمر اًمِمٞمقخ سمٕمض زوضم٤مت

 اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م ُم٘مدُم٦م ذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمديـ ذم همٚمقهؿ وسمٞم٤من قمٚمٞمٝمؿ، رد هتٞمئ٦م

 إظمقاين هب٤م وٟمٗمع ُمٜمل، وشم٘مٌٚمٝم٤م زم، اهلل ينه٤م ش.احلج٤مب»: اعمذيمقر ًمٚمٙمت٤مب

 .اعمًٚمٛملم

 (.883-887/ 72/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 حلاصمة وصمٖف اظمحرم سمٌُٗة صمقاز

 ش.حمرم وهق وضمٝمف خيٛمر يم٤من»: ُمرومققًم٤م قمٗم٤من سمـ قمثامن قمـ

 [:اإلوام قال]

 شمٖمٓمٞم٦م سمجقاز اعمجتٝمديـ وإئٛم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م قمـ ةيمثػم آصم٤مر ضم٤مءت وىمد

 ُم١ميداش 93 - 97/  7ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ اؾمتدل وهب٤م ًمٚمح٤مضم٦م، ًمقضمٝمف اعمحرم



م   747 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلطمرا

 ومٞمٛمـ ط ىمقًمف ذًمؽ خي٤مًمػ وٓش. 54/  5» ًمٚمٌٞمٝم٘مل سمٕمْمٝم٤م رجوظم إصؾ، هب٤م

 ش.ورأؾمف وضمٝمف َّتٛمروا وٓ صمقسمٞمف، ذم ويمٗمٜمقه وؾمدر، سمامء اهمًٚمقه»: حمرُم٤م ُم٤مت

 طمٙمؿ هذا وم٢من ش.799 - 798/  4ش »اإلرواء»ذم خمرج وهق وهمػمه، ُمًٚمؿ رواه

 اًمٌح٨م ًمتامم اٟمٔمر. وم٤مظمتٚمٗم٤م إطمٞم٤مء، ذم اًمؽممج٦م وطمدي٨م حمرُم٤م، ُم٤مت ومٞمٛمـ ظم٤مص

 ش.اعمحغم»

 (.942/ 6/2)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وْة؟ دطمقل ظمجرد اإلضمرام يىؼمط هؾ

 هل ومٝمؾ سم٤مإلطمرام إٓ ُمٙم٦م دظمقل جيقز ٓ أنف أصم٤مر سمٕمض وردت ؾم١مال:

 إطمرام؟ سمدون ُمٙم٦م دظمؾ ُمـ طمٙمؿ هق وُم٤م ٓ، أو صحٞمح٦م

 إٓ ُمٙم٦م يدظمؾ أن ُمـ اعمًٚمؿ يٛمٜمع ط  اًمٜمٌل قمـ صم٤مسمت٤مً  طمديث٤مً  ٟمٕمٚمؿ ٓ :صمقاب

 طمرسمٞم٦م، ظَمْقَذة وقمٚمٞمف ُمٙم٦م دظمؾ ط  اًمٜمٌل أن طمدث ىمد: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ  هذا حمرم، وهق

 .شمٕمٚمٛمقن يمام اًمرأس طم٤مه ًمدظمٚمٝم٤م ُُمـْحِرُم٤مً  دظمٚمٝم٤م ًمق وهق

 دظمٚمٝم٤م أنف هذه اخلقذة وقمٚمٞمف ُمٙم٦م  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمدظمقل اًمٕمٚمامء اؾمتدل وًمذًمؽ

ظمػم اًم١ًمال قمغم اجلقاب ي١مظمذ هٜم٤م وُمـ حمرم: همػم وهق دظمٚمٝم٤م طمالل، وهق  طمٙمؿ ُم٤م: »ٕا

 أن قمٚمٞمف وَمٞمَْحُرم اًمٕمٛمرة أو ًمٚمح٩م ىم٤مصداً  يم٤من عمـ إٓ ضم٤مئز أُمر ومٝمق إطمرام، سمٖمػم ُمٙم٦م دظمقل

 ُمـ سمد ٓ اًمٕمٛمرة أو احل٩م أراد ُمـ حمرم، همػم وهق ُمٙم٦م يدظمؾ أن -ومْمالً – اعمٞم٘م٤مت جي٤موز

 .ومرق وٓ اعمديٜم٦م يمدظمقًمف ُمٙم٦م ومدظمقًمف اًمٕمٛمرة وٓ احل٩م ي٘مّمد مل  ُمـ أُم٤م اإلطمرام،

 :..(27.: 8/  2/  واًمٜمقر اهلدى)

 إضمراوف ضمالة دم اإلضمرام والزمس طمٓع سمَٔد رصمؾ

 ذًمؽ وُمع حمرُم٤ًم، يٕمقد اإلوم٤مو٦م ـمقاف َيُٓمػ مل إن سم٠منف[ قمٚمؿ] رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمف؟ ومامذا اإلطمرام، ًم٤ٌمس خيٚمع أن شَمَٕمّٛمد
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 طمًٌف هدي؟ قمٚمٞمف هؾ: ي٠ًمخقا  اًمٜم٤مس سمٞمٜمام اإلصمؿ، قمٚمٞمف أنف يٙمٗمٞمف أىمقل، يمام قمٚمٞمف اًمِمٞمخ:

 .واٟمحرف قمرف ٕنف اإلصمؿ:

 .اإلصمؿ يًتًٝمٚمقن اًمٜم٤مس وًمألؾمػ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ( 11: 59: 19/   762/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمسٓؿ وع واألؾمجار األضمجار سمٓبٗة فائدة

ًم٤ٌمين ىم٤مل ٞم٦م ذم ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٗم٤مئدة ُم٤م: ىمٞمؾ وم٢من: ا طمج٤مر شمٚم  شمٚمٌٞمتف؟ ُمع وهمػممه٤م واًمِمجر ٕا

٤مقمٝم٤م: ىمٚم٧م  إي٤مه اشم٤ٌمقمٝم٤م ًمٞمس إذ شمٕم٤ممم: اهلل قمٜمد وُمٙم٤مٟمتف وذومف ومْمٞمٚمتف قمغم اًمذيمر هذا ذم إي٤مه اشم

ؿمٞم٤مء هذه أضمر ًمف يٙمت٥م أن جيقز أنف وقمغم ًمذًمؽ، إٓ اًمذيمر هذا ذم  شمٌٕم٤مً، قمٜمف رت٤مص ٕهن٤م ٕا

 .أقمٚمؿ واهلل. اخلػم قمغم دال يم٠منف سم٤مًمذيمر اعم١مُمـ ومّم٤مر

 (7/485واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 زمَد ركَتني أداء يٓزم وهؾ ،زمالٕٗة اإلضمرام وع التِٓظ ضمْؿ

 اإلضمرام؟ لبس

 أنف أم احل٩م، أو سم٤مًمٕمٛمرة ٟمقى ىمد يٙمقن اإلطمرام ًمٌس اًمذي اًمرضمؾ هؾ اًم١ًمال:

 اإلطمرام؟ سمٕمد يتٚمٗمظ

 ذم وًمٞمس اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٞم٦م أن يمام ٟمقى، أنف يٕمٜمل ٓ اًمٚم٤ٌمس جمرد ٓ، اًمِمٞمخ:

! مهللا ًمٌٞمؽ: ي٘مقل طمٞم٨م اًمٜمٞم٦م، شمتْمٛمـ اًمتٚمٌٞم٦م أن احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ وًمٙمـ اًمٚم٤ًمن،

 ىمٚم٥م ذم اًمتل اًمٜمٞم٦م شمتْمٛمـ اًمتٚمٌٞم٦م ومٝمذه.. سمٕمٛمرة أو وطم٩م، سمٕمٛمرة أو وقمٛمرة، سمحج٦م

ٌ ـل، هذه ع ىمد سمدقم٦م ومٝمذه اًمٕمٛمرة، أو احل٩م ٟمقي٧م: ي٘مقل أن أُم٤م اعمَُٚم  ذم اًمٜم٤مس شَمَقؾمَّ

 ذًمؽ، وٟمحق واًمّمٞم٤مم واًمّمالة واًمٓمٝم٤مرة يم٤مًمقوقء اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يمثػم ذم اؾمتٕمامهل٤م

 ش.ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ ٟماموإ سم٤مًمذ٤مت،» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمامش إقمامل وم٢مٟمام»
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: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هل سمؾ شُمنْمع، ٓ سمدقم٦م اًمٕم٤ٌمدات سمٙمؾ سم٤مًمذ٤مت وم٤مًمتٚمٗمظ

 ُمـ رء ومٞمٝم٤م اًمتٚمٌٞم٦م أن إُمر ذم ُم٤م يمؾ ،شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ»

. إًمٗم٤مظ ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو.. وقمٛمرة سمحج٦م! مهللا ًمٌٞمؽ: اًمٜمٞم٦م ذم ُم٤م اًمتٚمٌٞم٦م شمْمٛملم

 .ٟمٕمؿ

 اإلطمرام؟ ًمٌس سمٕمد ريمٕمتلم أداء يٚمزم وهؾ اًم١ًمال:

 يٜمٌٖمل وًمٙمـ اإلطمرام، سمريمٕمتل شمًٛمك ظم٤مص٦م صالة هٜم٤مك ًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:

 اعمقاىمٞم٧م ُمـ واطمد عمٞم٘م٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قمٜمف يٖمٗمؾ ىمد أُمر قمغم اًمتٜمٌٞمف

 ه٤مشم٤من يم٤مٟم٧م وُم٤م ريمٕمتلم، ط اًمٜمٌل صغم ىمد وهٜم٤مك احلٚمٞمٗم٦م، ذي وهق أٓ اعمٕمرووم٦م،

 اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ضمؼميؾ ُٕمر شمٜمٗمٞمذاً  يم٤من وإٟمام اإلطمرام، صالة هل اًمريمٕمت٤من

، سمٕمٛمرة ًمٌٞمؽ ىمؾ: زم وم٘م٤مل -آٟمٗم٤مً – ضمؼميؾ أت٤مين»: ط ىم٤مل طمٞمٜمام ط ًمٚمٜمٌل  وطَم٩مَّ

 وهق أٓ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أوش ُم٤ٌمرك وادٍ  ذم وم٢مٟمؽ ريمٕمتلم: وَصؾ  

 . اًمٕم٘مٞمؼ وادي

يم٤مً  ريمٕمتلم هٜم٤مك اعمُـْحِرم يّمكم أن وهق اخلّمقصٞم٦م، هذه ًمف اعمٞم٘م٤مت ومٝمذا  هبذا شَمؼَم 

 .اإلطمرام سمّمالة قمالىم٦م اًمريمٕمتلم هل٤مشملم وًمٞمس اعم٤ٌمرك، اًمقادي

 (11: 76: 34/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 اإلضمرام زمَد زمالَقد التبخر ضمْؿ

 اًمٓمٞم٥م ُمـ هذا ُيَٕمد   وهؾ اإلطمرام، سمٕمد سم٤مًمٕمقد اًمتٌخر طمٙمؿ ُم٤م اًم١ًمال:

 اعمُـْحِرم؟ قمغم اعمحٔمقر

الد هذه وـمٞم٥م ـمٞم٤ٌمً، ُيٕمتؼم ٓ وح٤مذا اًمٓمٞم٥م، أـمٞم٥م ُمـ اجلقاب:  .ٟمٕمؿ. هذا هق اًٌم

 (11: 41: 47/ 387/ واًمٜمقر اهلدى)
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 اإلضمرام أشمٕاء والقصمف الرأس سمٌُٗة ضمْؿ

 حمرم؟ واًمرضمؾ اإلطمرام، أثٜم٤مء واًمقضمف، اًمرأس شمٖمٓمٞم٦م جيقز هؾ اًم٤ًمئؾ:

 اًمٜم٤مىم٦م َوىمََّمتْف اًمذي حلدي٨م ووضمٝمف، رأؾمف يٖمٓمل أن ًمٚمٛمحرم جيقز ٓ ـمٌٕم٤مً، اًمِمٞمخ:

الم، اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مُمر ومامت، ٜمقه سم٠من واًًم روا ٓ وأن صمقسمٞمف ذم ُيَٙمٗم   .ووضمٝمف رأؾمف ُيـَخٛم 

 ( 11: 44: 44/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 اإلضمرام ضمال احلؾ محام وقتؾ احلرم محام قتؾ فدية

 . قم٤ٌمس واسـم قمٛمرو واسمـ وقمثامن قمٛمر سمف ىم٣م".  ؿم٤مة واًمٗمقاظم٧م واًمقرش اًم٘مٓم٤م رم" -

 قمـ( 5/215) اًمٌٞمٝم٘مك قمٚم٘مف ُم٤م ؾمقى  قمٜمٝمؿ إؾمٜم٤مده قمغم أىمػ مل[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 واًم٘مٓم٤م واًم٘مٛمرى واًمدسمًك اخليى رم: " قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٓم٤مء قمـ ًمٞمغم أبك اسمـ

 ". ؿم٤مة ؿم٤مة واحلجؾ

 .احلٗمظ ؾمكء وهق اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد اؾمٛمف ًمٞمغم أبك واسمـ

 أىمػ مل[: اإلُم٤مم ىم٤مل] ش.اإلطمرام مح٤مم رم سمف ىم٣م أنف»: قم٤ٌمس اسمـ قمـ روى و

 اًمٚمٗمظ هبذا قمٚمٞمف

 اسمـ قمـ قمٓم٤مء قمـ اعمٚمؽ قمٌد ـمريؼ ُمـش 5/215» اًمٌٞمٝم٘مك أظمرضمف وإٟمام

 ش.ؿم٤مة مح٤مُم٦م يمؾ رم واحلالل اعمحرم قمغم احلرم مح٤مم رم ضمٕمؾ أنف»: قم٤ٌمس

 .صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 صمٛمٜمف ومٗمٞمف احلرم مح٤مم ؾمقى يم٤من ُم٤م: »ىم٤مل قمٜمف اعمذيمقر اًمقضمف ُمـ ًمف رواي٦م ورم

 .أجْم٤م صحٞمح وإؾمٜم٤مدهش.  اعمحرم أص٤مسمف إذا

 اإلطمرام مح٤مم سملم ومرىمت٤م وم٢مهنام،  اًمٙمت٤مب رواي٦م شمٌٓمالن اًمروايتلم ومٛمجٛمقع: ىمٚم٧م

 رم ىمداُم٦م اسمـ أورد وىمد. ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق،  ؿم٤مة ومٗمٞمف احلرم ومح٤مم،  اًم٘مٞمٛم٦م ومٗمٞمف
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 وُم٤مش ، روى» سم٘مقًمف وصّدره٤م،  ٕطمد يٕمزه٤م ومل اًمٙمت٤مب رواي٦مش 3/578ش »اعمٖمٜمك»

 .شمْمٕمٞمٗمٝم٤م يريد أنف أفمـ

 ([7156) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 لٓٔحرم اخلٔس الدواب قتؾ

: ضمٜم٤مح ىمتٚمٝمـ ذم اعمحرم قمغم ًمٞمس اًمدواب ُمـ مخس»[:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اًمٕم٘مقر واًمٙمٚم٥م واًمٕم٘مرب، واًمٗم٠مرة واحلدأة، اًمٖمراب،

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًم٘متؾ أن ُمٜمف يٗمٝمؿ وٓ اًم٘متؾ، دمقيز هق احلدي٨م هذا ذم اجلٜم٤مح رومع ُمـ اعمراد

 .أومم شمريمف أو واضم٥م أو ُمًتح٥م

 (.376-375/ 7/7)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 احلرم ؽمدر قٌع

 ش.اًمٜم٤مر ذم رأؾمف اهلل يّمقب اًمًدر، ىم٤مـمع»[: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 داود أبق ومت٠موًمف اًمٕمٚمامء، سمٕمض قمغم أؿمٙمؾ وم٘مد ،ط اهلل رؾمقل قمـ احلدي٨م صم٧ٌم إذا

ٌٞمؾ اسمـ هب٤م يًتٔمؾ ومالة ذم ؾمدرة ىمٓمع ُمـ يٕمٜمل خمتٍم، احلدي٨م هذا»: سم٘مقًمف  واًمٌٝم٤مئؿ اًًم

 أنف إمم اًمٓمح٤موي وذه٥م ش.اًمٜم٤مر ذم رأؾمف اهلل صقب ومٞمٝم٤م، ًمف يٙمقن طمؼ سمٖمػم وفمٚمام قمٌث٤م

قخ،  صمؿ. اًمًدر ىمٓمع أنف قمٜمف ورد ىمد احلدي٨م رواة أطمد وهق - اًمزسمػم سمـ قمروة سم٠من واطمت٩م ُمًٜم

 إسمراهٞمؿ سمـ طم٤ًمن ـمريؼ ُمـ ُمٜمف سم٠متؿش 5247» داود أبق وأظمرضمف. قمٜمف سم٢مؾمٜم٤مده ذًمؽ روى

در؟ ىمٓمع قمـ قمروة سـم هِم٤مم ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل ًتٜمد وهق اًًم  هذه أترى: وم٘م٤مل قمروة ىمٍم إمم ُم

ٕبقاب . سمف سم٠مس ٓ: وىم٤مل أروف، ُمـ ي٘مٓمٕمف قمروة يم٤من قمروة، ؾمدر ُمـ هل إٟمام واعمّم٤مريع؟ ا

دقم٦م ضمئتٜمل قمراىمل ي٤م هل: وم٘م٤مل: روايتف ذم زاد  ؾمٛمٕم٧م ىمٌٚمٙمؿ، ُمـ اًمٌدقم٦م إٟمام: ىمٚم٧م: ىم٤مل! سٌم
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 ذم سيح وهق. ضمٞمد وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م .اًمًدر ىمٓمع ُمـ ط اهلل رؾمقل ًمٕمـ: سمٛمٙم٦م ي٘مقل ُمـ

 وضمالًم٦م وقمٚمٛمف قمداًمتف ُمع قمروة ٕن»: اًمٓمح٤موي ىم٤مل .اًمًدر ىمٓمع ضمقاز يرى يم٤من قمروة أن

ل قمـ قمٜمده صم٧ٌم ىمد ؿمٞمئ٤م يدع ٓ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٜمزًمتف  ًمف، ذًمؽ يقضم٥م ح٤م ٓإ وده إمم ط اًمٌٜم

خ ذيمرٟم٤م سمام ومث٧ٌم  ىمٓمع قمغم حمٛمقل احلدي٨م أن قمٜمدي يمٚمف ذًمؽ ُمـ وأومم: ىمٚم٧مش. احلدي٨م ًٟم

. اإلؿمٙم٤مل يزول وسمذًمؽ طمٌٌم، سـم اهلل قمٌد طمدي٨م ذم اًمٓمؼماين زي٤مدة أوم٤مدشمف يمام احلرم، ؾمدر

 .اًمّم٤محل٤مت شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل واحلٛمد

ٞمقـمل رأج٧م صمؿ در ىمٓمع قمـ احلذر رومع» رؾم٤مًمتف ذم احلٛمؾ هذا إمم ؾمٌ٘مٜمل ىمد اًم ش اًًم

 ـمرىم٤ًم ًمٚمحدي٨م ومٞمٝم٤م ؾمٞمجد وم٢مٟمف ؿم٤مء، ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤مش ًمٚمٗمت٤موي احل٤موي-2ج272ص»

 .هم٤مًم٤ًٌم قم٤مدشمف هل يمام ومٞمٝم٤م اًم٘مقل حيرر مل يم٤من وإن أظمرى،

 (.711/ 2)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 لٓٔحرم احلّقيـ ععم اهلٔٗان ؾمد صمقاز

 [.صحٞمح]ش.واهلٛمٞم٤من اخل٤مشمؿ ذم ًمٚمٛمحرم رظمص» :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 وُم٤م: وم٘م٤مًم٧م ًمٚمٛمحرم؟ اهلٛمٞم٤من قمـ ؾمئٚم٧م أهن٤م أجْم٤م قم٤مئِم٦م قمـ ٟمحقه ورد وىمد 

 سمـ ؾمٕمٞمد ورواه قمٜمٝم٤م، صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف .ٟمٗم٘متف ُمـ ًمٞمًتقصمؼ سم٠مس؟

 اعمٜمٓم٘م٦م وذم طم٘مقيف، قمغم اعمحرم يِمده اهلٛمٞم٤من ذم شمرظمص يم٤مٟم٧م إهن٤م: سمٚمٗمظ ُمٜمّمقر

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده قمٜمف، طمزم اسمـ ٟم٘مٚمف .أجْم٤م

 وٕمٞمػ اًمؽممج٦م حلدي٨م اعمخ٤مًمػ هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أن: اًم٘مقل وظمالص٦م

 ىم٤مل ًمٚمٛمحرم، واعمٜمٓم٘م٦م اهلٛمٞم٤من ؿمد ضمقاز قمغم دًمٞمؾ وومٞمف ُمقىمقوم٤م، صحٞمح ُمرومققم٤م،

 يٛمٙمـ مل إذا قم٘مده وأضم٤مزوا إُمّم٤مر، وم٘مٝم٤مء ذًمؽ أضم٤مز: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل :احل٤مومظ

 .ضمقازه وقمٜمف قمٛمر، اسمـ قمـ إٓ يمراهتف أطمد قمـ يٜم٘مؾ ومل سمٕمض، ذم سمٕمْمف إدظم٤مل

 ذيمرٟم٤م مم٤م رء قمـ يٜمف مل ٕنفش: 7/259» ىم٤مل طمزم اسمـ يمٚمف ذًمؽ ضمقاز إمم ذه٥م وىمد

 ."ٟمًٞم٤م رسمؽ يم٤من وُم٤م ؾمٜم٦م، وٓ ىمرآن

 (. 97-96/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم
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 اخلٌبة وكقن حمرم وهق ط الٕبل سمزوج ضمديث زمني اجلٔع

 اإلضمرام حمٍقرات وـ والْٕاح

 اًمٌخ٤مري صحٞمح وذم ُمٞمٛمقٟم٦م شمزوج ط اًمٜمٌل أن قم٤ٌمس سمـ طمدي٨م ُمداظمٚم٦م:

 .حمرم وهق

 .ـمٞم٥م اًمّمحٞمحلم، ذم ومٝمق ُمًٚمؿ صحٞمح اًمٌخ٤مري صحٞمح إمم وأوػ اًمِمٞمخ:

 يتزوج؟ أو احل٤مج خيٓم٥م ٓ أن اإلطمرام حمٔمقرات ُمـ أن وٟمٕمٚمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .صح اًمِمٞمخ:

 .احلدي٨م ذم ؿمٞمخ ي٤م رأجؽ ُم٤مُمداظمٚم٦م:

 ضم٤مء إذا ومٝمق، يمثػماً  إول اًمقضمف قمـ شمٙمٚمٛمٜم٤م وضمٝملم ُمـ اجلقاب، اًمِمٞمخ:

م ُمٌٞمح وأظمر ُم٤مٟمع طم٤مفمر أطمدمه٤م ُمتٕم٤مرو٤من طمديث٤من  .اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر ىُمد 

 اًمٌخ٤مري ذم وصح يٜمٙمح، أن اعمحرم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك هٜم٤م وم٤مٔن

ٌ ؼ طمٞمٜمئذٍ  حمرم، وهق ُمٞمٛمقٟم٦م شمزوج اٟمف -ىمٚم٧م يمام-وُمًٚمؿ  ومٕمٚمف اعمذيمقرة اًم٘م٤مقمدة ُٟمَٓم

م وم٤محل٤مفمر طم٤مفمر، ىمقًمف ُمٌٞمح  .اعمٌٞمح قمغم ُُمَ٘مدَّ

 اًم٘مقل شمٕم٤مرض إذا وهق اعم٠ًمخ٦م، هذه قمغم أجْم٤مً  شمٜمٓمٌؼ أظمرى ىم٤مقمدة هٜم٤مك

م واًمٗمٕمؾ  شمزوج، ىمد وهق يتزوج أن اعمُْحرم يٜمٝمك ىمقًم٦م وهٜم٤م اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ىُمد 

م اًم٘مقل: وم٢مذاً   وم٘مٝمٞمت٤من ىم٤مقمدشم٤من اٟمٓمٌ٘م٧م أجْم٤ًم، طم٤مفمر وىمقًمف ومٙمٞمػ اًمٗمٕمؾ، قمغم ُُمَ٘مدَّ

 رهمؿ قمغم: اًمث٤مين اجلقاب وًمٙمـ صحٞمحلم طمديثلم سملم اخلالف هذا ُمـ ًمٚمخالص

 شمٙمٚمؿ وم٘مد اًمّمحٞمحلم ذم حمرم وهق ُمٞمٛمقٟم٦م شمزوج ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ورود

 هذا إن ي٘مقل ُمًٞم٥م اسمـ ومًٕمٞمد واعمت٠مظمريـ، اعمت٘مدُملم ُمـ وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٕمٚمامء ومٞمف

 ُمٜمٝمؿ وأظمص ذًمؽ، ذم وَأجَّدوه احلٗم٤مظ ُمـ يمثػم سمٕمده ُمـ وضم٤مء ظمٓم٠م، احلدي٨م

 هذا ذم اًمٙمالم طم٘مؼ وم٘مد اجلقزيف، ىمٞمؿ اسمـ وشمٚمٛمٞمذه شمٞمٛمٞمف اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ سم٤مًمذيمر،
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 اهلل رؾمقل شمزوضمٝم٤م..ٕن ح٤م؟ احلديثل، سم٤مٓصٓمالح ؿم٤مذ، طمدي٨م أنف وذيمر احلدي٨م

 .طمالل وهل ط

 .سمٛمٞمٛمقٟم٦م ُمداظمٚم٦م:

 سم٠من شم٘مقل ومٝمل حمرم، وهق ُمٞمٛمقٟم٦م شمزوج قمٚمٞمف اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم ُمش اًمِمٞمخ:

 .طمالل ومه٤م شمزوضمٝم٤م ط اًمٜمٌل

 صمؿ همػمه، قمـ هل٤م اًمراوي ُمـ هب٤م أدرى اًم٘مّم٦م وص٤مطم٥م اًم٘مّم٦م ص٤مطم٦ٌم وهل

 اسمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل يمام ظمٓم٠م احلدي٨م هذا إن ي٘م٤مل أن قمغم اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء يمٚمامت شمت٤مسمٕم٧م

 اجلقاب هق هذا، اًمت٤مسمٕملم ؾمٞمد: احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام هق سمؾ ضمٚمٞمؾ شم٤مسمٕمل وهق اعمًٞم٥م

م احل٤مفمر أن إول احلدي٨م قمـ: إذاً  م واًم٘مقل اعمٌٞمح قمغم ُُمَ٘مدَّ  اًمٗمٕمؾ، قمغم ُُمَ٘مدَّ

 قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م احلدي٨م هذا ذم ي٘مقًمقن احلدي٨م قمٚمامء حم٘م٘مل أن اًمث٤مين واجلقاب

 .طمالل ومه٤م ُمٞمٛمقٟم٦م شمزوج ط اًمٜمٌل أن واًمّمقاب ؿم٤مذ إٟمف

 ( 11: 42: 52/   411/  واًمٜمقر اهلدى)

 وطمدي٨م يٜمٙمح، وٓ اعمًٚمؿ َيٜمِْٙمح ٓ طمدي٨م احلديثلم، قمـ اًمٙمالم قمٜمد اًم١ًمال:

 اًم٘مقل أن إول، اجلٛمع إن: ىمٚم٧م ومْمٞمٚمتٙمؿ حمرم، وهق ُمٞمٛمقٟم٦م ط اهلل رؾمقل ٟمٙمح

 اًم٘م٤مقمدة؟ هذه ومٝمؾ اًمٗمٕمؾ، قمـ ُم٘مدم

م احل٤مفمر إول اجلٛمع اًمِمٞمخ:  قمـ ُم٘مدم اًم٘مقل اًمث٤مين اجلٛمع اعمٌٞمح، قمـ ُُمَ٘مدَّ

 .اًمٗمٕمؾ

 اجلٛمع أم إـمالىمٝم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة هذه هؾ اًمٗمٕمؾ، قمغم ُم٘مدم اًم٘مقل هؾ اًم١ًمال:

 هذا إن ومٞم٘م٤مل إسم٤مطم٦م، واًمٗمٕمؾ طمٔمر اًم٘مقل يم٤من إذا سم٠منف أومم، واًمٗمٕمؾ اًم٘مقل سملم

 اًمٙمراه٦م؟ إمم اًمتحريؿ ُمـ احلٔمر شمٍمف ىمريٜم٦م... اًمٗمٕمؾ،

 هذه اًم٘مريٜم٦م ٟم٘مقل هٜم٤م شم٘م٤مم اًمتل اعمج٤مًمس هذه ذم اًمٙمالم ؾمٌؼ أجْم٤مً  هذا اًمِمٞمخ:

د أو يٕمتؼم اًمذي ومٕمٚمف أن صم٧ٌم إذا ومٞمام شم٘م٤مل أن يٛمٙمـ  ىمقًمف، سمٕمد ضم٤مء ىمريٜم٦م اقمت٤ٌمره يرا

 .واوح إـمالىمٝم٤م، قمغم اًم٘م٤مقمدة وشمٌ٘مك ومال، اًم٘مريٜم٦م هذه ُمثؾ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا أُم٤م
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ضمف أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ هؾ ومٞمف، ٟمحـ ومٞمام هٜم٤م -ُمثالً - يٕمٜمل  طمالًٓ  سمٛمٞمٛمقٟم٦م ط شَمَزو 

 ُمًٚمؿ طمدي٨م ىمقًمف، سمٕمد وىمع ذًمؽ أن ٟمٕمٚمؿ هؾ ؿم٤مذًا، ًمٞمس احلدي٨م أن شمًٚمٞمؿ قمغم

ش ٓ» حلٛمٚمٜم٤م ىمريٜم٦م اقمت٤ٌمره يّمح ومال وًمذًمؽ سمذًمؽ، قمٜمدٟم٤م قمٚمؿ ٓ ،شاعمحرم يٜمٙمح ٓ»

 قمديدة أُمثٚمف ذيمرٟم٤م يمٜم٤م أطم٤مدي٨م -ُمثالً – يمذًمؽ اجلٜمس، ًمٜمٗمل وًمٞمس اًمٙمامل ًمٜمٗمل

 ُمـ قمديد هل وم٘مط زُمزم ُمـ وًمٞمس ىم٤مئاًم، وذبش ىم٤مئامً  اًمنمب قمـ هنك» ُمٜمٝم٤م

 اًمٜمٗمل سمٕمد ومٕمٚمف أن ٟم٘مقل طمتك هنٞمف، سمٕمد يم٤من ومٕمٚمف إن ىمريٜمف قمٜمدٟم٤م ومٚمٞمس احلقادث،

 أؿمٞم٤مء هٜم٤مك ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اًمتٜمزيف، إمم اًمقضمقب ي٘متيض اًمذي اًمٜمٝمل ًمٔم٤مهر سوم٤مً 

 وهذا ًمٚمتٜمزيف اًمٜمٝمل ًمٙمقن سمٞم٤من أنف قمغم اًمٗمٕمؾ محؾ متٜمع اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم أظمرى

 وُمٜمٝم٤م اًمت٠مويؾ، ي٘مٌؾ ٓ وهذا ىم٤مئامً  اًمنمب قمـ زضمر أنف ُمٜمٝم٤م اجلٚم٦ًم شمٚمؽ ذم ذطمٜم٤مه

 عمـ: ىم٤مل وأظمػماً  ،شاًمِمٞمٓم٤من اهلر ُمـ ذ هق ُمـ ُمٕمؽ ذب» ىم٤مئامً  ذب عمـ ىم٤مل أنف

 .حتريؿ ًمٙمقٟمف شم٠ميمٞمد سمؾ شمٜمـزهي٤م، ًمٚمٛمٙمروه طمٙماٍم  ًمٞمس وهذا ،شىمئ» ىم٤مئامً  ذب

 ( 11: 47: 57/   411/  واًمٜمقر اهلدى)

 لٓٔحرم احلذاء لبس ضمْؿ

 ؟...ًمٌس طمٙمؿ ُم٤م

 اعمخٞمط؟ ُمـ هذا يٕمد ومٝمؾ اًم٤ًمقم٦م، وؾمػم ظمٞم٤مط ومٞمٝم٤م ٕن احلذاء: :ُمداظمٚم٦م

 سم٤معمخٞمط اعم٘مّمقد وإٟمام خمٞمٓم٤ًم، ُم٤م طمذاء أو ًم٤ٌمؾًم٤م يم٤من ؾمقاء سم٤معمخٞمط اعم٘مّمقد ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 ٓإ وًمٞمس اًم٘مٓمـ أو اًمّمقف ُمـ يّمٜمع اًمذي اًم٘مٛمٞمص ومٛمثاًل  اًمٌدن، قمغم ُمٗمّماًل  يم٤من ُم٤م هق

 يمذًمؽ ظمٞمط، ومٞمف يٙمـ مل وًمق جيقز ومال اجلًؿ، يٙمًق وًمٙمٜمف خمٞمٓم٤ًم ًمٞمس ومٝمذا واطمدة ىمٓمٕم٦م

 ىمٓمٕم٦م ُمثاًل  ىمٗم٤مزات ومٝمٜم٤مك ظمٞم٤مـم٤ًم، ومٞمف يٙمـ مل وًمق شمٚمًٌٝمام أن ًمٚمٛمرأة جيقز ُم٤م اًم٘مٗم٤مزيـ: ُمثاًل 

 سمف اعم٘مّمقد وإٟمام ًمٚمذهـ اعمت٤ٌمدر اعمٕمٜمك هق سم٤معمخٞمط إًذا اعم٘مّمقد ومٚمٞمس سمالؾمتٞمؽ، ُمـ واطمدة

 قم٤مدة يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ اًمٜمٕمؾ وم٤محلذاء ذًمؽ وقمغم اجلًؿ، قمؾ أو اًمٕمْمق قمغم اعمٗمّمؾ اًمثقب

٦ًٌم قمٜمف اعمٜمٝمل هق هذا أن اًمذهـ إمم يت٤ٌمدرن ومال خمٞمٓم٤ًم، يٙمقن أن إٓ  وىمد ؾمٞمام ٓ ًمٚمٛمحرم، سم٤مًمٜم

ل قمـ ضم٤مء  يّمػما  طمتك ومٚمٞم٘مٓمٕمٝمام اخلٗملم إٓ جيد مل وم٢منش اخلٗملم اعمحرم يٚمٌس ٓ»: ط اًمٌٜم
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ؾمٗمؾ، ُمـ خمٞمٓم٤ًم قم٤مًدة يٙمقٟم٤من اخلٗملم أن ؿمؽ وٓ يم٤مًمٜمٕمٚملم،  ؾمقاء اخلٞم٤مـم٦م هذه شمي ومال ٕا

 ومٝمذا سم٤مٕظمرى، ُمتّمٚم٦م وإطمدامه٤م ىمٓمٕمتلم ُمـ إزاًرا ومروٜم٤م ًمق اإلزار ذم أو اًم٘مٛمٞمص ذم يم٤من

 .اجلًؿ قمغم شمٗمّمٞماًل  ُمٗمّماًل  ًمٞمس ٕنف قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤ًم ًمٞمس ًمٙمٜمف خمٞمط،

 (11:17:77/ 7 – ضمدة ومت٤موى)

 حمرًوا اظمّٗات ععم وورّ  داره وـ  أضمرم وـ

 ُمـ سمٞمتف، ُمـ وأطمرم َيَٚمْٛمَٚمؿ ُمٞم٘م٤مشمف يٛمٜمل -ُمثالً – ُمٞم٘م٤مت ًمف إٟم٤ًمن يمؾ اعمٚم٘مل:

 قمٛمٚمف؟ طمٙمؿ ُم٤م اعمٞم٘م٤مت، ُمـ أطمرم وُم٤م أهٚمف، دويرة ذم سمٞمتف،

 .اًمًٜم٦م قمغم ُمتٕمدي ُمتٕمد، اًمِمٞمخ:

 .ُمتٕمدي اعمٚم٘مل:

 .اًمًٜم٦م قمغم ُمتٕمدي اًمِمٞمخ:

 سم٤مـمٚم٦م، اًمزي٤مدة هذه ُمٜمٝم٤م، ًمٞمس ُم٤م اًمًٜم٦م قمغم زاد ًمٙمٜمف صحٞمح، إطمراُمف ـمٌٕم٤ًم،

م  ذم ذًمؽ ضم٤مء سمؾ أصم٤مر، سمٕمض ذم ورد ذًمؽ يم٤من وإن أهٚمف دويرة ُمـ وم٤مإلطمرا

 .اعمٞم٘م٤مت ُمـ اإلطمرام هق اًمًٜم٦م ًمٙمـ يّمح، ٓ ًمٙمٜمف طمدي٨م

 قمغم ذًمؽ وم٠منٙمر أهٚمف دويرة ُمـ اإلطمرام هذا ُمثؾ قمـ ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ؾُمِئؾ وىمد

: ًمف وىم٤مل اإلٟمٙم٤مر أؿمد قمٚمٞمف ذًمؽ وم٠منٙمر زاده٤م، ظمٓمقات هل إٟمام: وىم٤مل اًم٤ًمئؾ،

 ظمٓمٌٜم٤م وذم دروؾمٜم٤م ذم دائامً  ٟمدٟمدن يمام ؿمؽ وٓ ،-ط- اًمٜمٌل ؾمٜم٦م قمغم شمزيد يمٞمػ

 ىمٌؾ اإلطمرام يم٤من ومٚمق ،شط- حمٛمد هدي اهلدي وظمػم»: -اًمًالم قمٚمٞمف- سم٘مقًمف

 ُمـ سمٕمده ُمـ وؾمٌ٘مٜم٤م إًمٞمف، -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ًمًٌ٘مٜم٤م إومْمؾ هق اعمٞم٘م٤مت

 هدي اهلدي ظمػم ذًمؽ، قمغم يثٌتٜم٤م أن اهلل وٟم٠ًمل ٟمزال ٓ وًمٙمـ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ

- ىم٤مل وىمد اًمديـ، ذم اًمَتٜمَٓم ع سم٤مب ُمـ هق اإلطمرام هذا أن ٟمٕمتؼم صمؿ ،-ط- حمٛمد

 أذيمر، وأن٤م ،شاعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن، هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن، هٚمؽ»: -اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمٕمٛمر ُمـ اًمًتلم أو اخلٛمًلم ٟمحق ذم رضمالً  أنًك ومٚمـ أنَس  إن: ي٘م٤مل يمام وهق



م   757 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلطمرا

 أن٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مل طم٤مج؟ يم٠منؽ هٙمذا أن٧م ح٤مذا: وم٠ًمختف حمرُم٤ًم، دُمِمؼ ذم رأجتف أومٖم٤مين،

 أهكم، دويرة ُمـ أطمرُم٧م أن٤م: ىم٤مل اعمٞم٘م٤مت؟ ىمٌؾ اإلطمرام ٓسمس يمٞمػ: ىمٚم٧م طم٤مج،

 ُمِم٘م٦م وذم صٕمقسم٦م ذم اإلٟم٤ًمن هذا ؾمٞمٕمٞمش يمؿ ومت٠مُمؾ اعمًٙملم، أطمرم أومٖم٤مٟمًت٤من ُمـ

 إمم سمٚمده ُمـ اإلطمرام هذا ذم ومًٞمٔمؾ اعمٗمرد، سم٤محل٩م حمرُم٤مً  يم٤من ًمٕمٚمف وهق ي٠ميت إٟمف طمتك

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َُم٤م﴿ طمرج، وهذا ُمِم٘م٦م هذه اًمٜمحر، يقم يتحٚمؾ أن ي ـْ  اًمد   ﴾طَمَرٍج  ُِم

 .ٟمٕمؿ أي[. 78:احل٩م]

ر جيقز ٓ ومٙمام اعمٞم٘م٤مت، ُمـ اإلطمرام وهق شُمتٌَّع، أن َأطَمؼ   وم٤مًمًٜم٦م: وًمذًمؽ  اًمَت٠َمظم 

م جيقز ٓ يمذًمؽ اعمٞم٘م٤مت، قمـ اإلطمرام ذم م اًمَتَ٘مد   هذا وُمث٤مل اعمٞم٘م٤مت، قمغم سم٤مإلطمرا

 ُمقاىمٞم٧م هل٤م واًمٕمٛمرة واحل٩م زُمٜمٞم٦م، ُمقاىمٞم٧م هل٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات اخلٛمس، اًمّمٚمقات

 .ُمٙم٤مٟمٞم٦م

 اخلٛمس، ًمٚمّمٚمقات سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمزُم٤مٟمٞم٦م اعمقاىمٞم٧م جي٤موز أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف ومٙمام

 ىمٌؾ ُيَّمٚم ٞمٝم٤م ُمـ يَمَٛمَثؾ وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ي١مظمر ُمـ وَمَٛمَثؾ شم٠مظمػماً، وٓ شم٘مديامً  ٓ

الةَ  إِنَّ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وقمٛمالً  ومٕمالً  أخٖمك ىمد وإٓ وىمتٝم٤م،  يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 صغم أو اًمقىم٧م ىمٌؾ صغم هق إذا طمٞمٜمئذٍ  اًمتقىمٞم٧م وم٤مئدة ومام ،[713:اًمٜم٤ًمء] ﴾َُمْقىُمقشًم٤م

٤مج سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٙم٤مٟمٞم٦م اعمقاىمٞم٧م هذه شمقىمٞم٧م وم٤مئدة ُم٤م يمذًمؽ! اًمقىم٧م؟ سمٕمد  ًمٚمُحجَّ

 سمٕمد حيرُمقا  أن هلؿ أضمزٟم٤م أو اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ ُيـْحِرُمقا  أن هلؿ َأضَمزٟم٤م ٟمحـ إذا واعمٕمتٛمريـ،

 اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام جيقز ٓ: ٟم٘مقل ٟمحـ ٓ، دُم٤ًم، قمٚمٞمٝمؿ ٟمقضم٥م وًمٙمـ اعمٞم٘م٤مت،

 ومٝمق يٕمٚمؿ اًمذي أُم٤م قمذر، ومٝمذا ٟم٤مؾمٞم٤مً  أو ضم٤مهالً  ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ إٓ اعمٞم٘م٤مت، سمٕمد وٓ

 .اإلصمؿ هذا وطمًٌف آصمؿ،

 ( 11: 42: 38/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 زماحلج حمرم وهق صماوع وـ

 يم٤من، ُمًٚمؿ أي قم٤ٌمدة ُيْٗمًد أن ٕطمد جيقز ٓ أنف اعمٕمٚمقم ُمـ :اًم١ًمال ُمداظمٚم٦م:

 إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػماً  ٟمجد سمٞمٜمام اًمّمحٞمح٦م، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ سمدًمٞمؾ إٓ



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   752   اإلطمرا

 طمدي٨م ذًمؽ ذم اًمقارد احلدي٨م سم٠من قمٚمامً  احل٩م، ذم أهٚمف ضم٤مُمع ُمـ طم٩م يٗمًدون

 وم٤مًمِمٞمخ ذًمؽ، ذم شمٗمٞمدوٟمٜم٤م أن ومْمٞمٚمتٙمؿ ُمـ أرضمقش داود أب ُمراؾمٞمؾ» ذم وٕمٞمػ

ح أن دون اعم٠ًمخ٦م هذه ذيمر اهلل رمح٦م قمٚمٞمف اًمِمقيم٤مين  . ُيَرضم 

  أن؟ دون اًمِمٞمخ:

 . يرضمح أن ُمداظمٚم٦م:

 ذم وم٤محلٞمٓم٦م وًمذًمؽ اعمقوقع، ذم سيح ٟمص ومٞمٝم٤م ًمٞمس اعم٠ًمخ٦م ٕن احل٘مٞم٘م٦م: اًمِمٞمخ:

ظمذ هق اعمقوقع  يرومع سيح ٟمص ومٞمٝم٤م ًمٞمس اعم٠ًمخ٦م شمٙمقن طمٞمٜمام اًمٕمٚمامء، مج٤مهػم سمرأي ٕا

ؽ ُم٤م دع: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمٛمثؾ اًمٕمٛمؾ هق وم٤مًم٘م٤مقمدة واًمٜمزاع، اخلالف ش يريٌؽ ٓ ُم٤م إمم يرٌي

ٔي٦م إٓ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يقضمد ٓ ـْ ﴿: اعمٕمرووم٦م ا َـّ  ومََرَض  ومََٛم قَق  َوٓ َروم٨ََم  وماَل احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم ًُ  َوٓ وُم

ٔي٦م هذه طمقل دٟمدن اًمِمقيم٤مين أن وأفمـ[ 797:اًمٌ٘مرة] ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل   وأهن٤م سم٤مًمذات ا

قَق  َوٓ َروم٨ََم  ٓ﴿: ىم٤مًم٧م ٕهن٤م اإلسمٓم٤مل ذم ٟمّم٤مً  ًمٞم٧ًم ًُ  ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم

 [.797:اًمٌ٘مرة]

 سمٕمض قمـ آصم٤مر إٓ هٜم٤م ومٚمٞمس احل٩م، ُيٌْٓمؾ اجلدال سم٠من ي٘مقل اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد وًمٞمس

 صحٞمح٤مً، يم٤من وإن سمف ـم٤مًمٕمتٜم٤م اًمذي اعمَـٓمْٚمَع قمٜمده٤م، اًمقىمقف احل٘مٞم٘م٦م يٜمٌٖمل اًمتل ومٝمل اًمًٚمػ،

 يٌٓمؾ ٓ هذا أن ٟمص قمٜمدٟم٤م يٙمقن: يٕمٜمل اًمٗمتقى، خي٤مًمػ ٟمص هٜم٤مك يٙمقن طمٞمٜمام هذا ًمٙمـ

 طمٞمٜمام أُم٤م ظمالومٝمؿ، قمغم اجلٛمٝمقر يم٤من وًمق هذا، سمٛمثؾ احل٩م يٌٓمؾ ٓ: ٟم٘مقل طمٞمٜمذاك احل٩م

 سمٕمض قمـ آصم٤مر وهٜم٤مك إجي٤مسم٤مً، وٓ ؾمٚم٤ٌمً  ٓ ٟمص ومٞمٝم٤م يقضمد ٓ اعم٠ًمخ٦م يمٝمذه اعم٠ًمخ٦م شمٙمقن

 ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م اطمتٞم٤مـم٤مً، قمٜمده٤م يقىمػ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل وُمٕمروف، ُمِمٝمقر ظمالف دون اًمًٚمػ

طمتٞم٤مط سم٤مب ُمـ ًمٙمـ سم٤مإلسمٓم٤مل اًم٘مقل قمغم أتجرأ ٓ  طمتٞم٤مط ُمـ يٚمزم ُم٤م أىمقل ٓا  . ٓا

 (11: 18: 37/ 813/ واًمٜمقر اهلدى) 



م   753 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلطمرا

 والٗديـ زمالقصمف اخلاصة اليازمق٘ة اظمحروة اظمرأة اؽمتَامل ضمْؿ

  رائحة ذا كان إذا والىاوبق،

 رائح٦م ذا يم٤من إذا واًمِم٤مُمٌق، واًمٞمديـ سم٤مًمقضمف اخل٤مص٦م اًمّم٤مسمقٟم٦م هؾ اًم١ًمال:

م اًمزيٜم٦م آٓت ُمـ يتٌٕمف وُم٤م واًمٙمحؾ واًمٙمريؿ،  اإلطمرام؟ أثٜم٤مء اعمرأة قمغم ُُمـَحرَّ

َتْٕمَٛمؾ يم٤مٟم٧م إن وٟمحقه٤م، اجلٛمع صح إن اًمّمقاسملم هذه اجلقاب: ًْ  ًمٚمتٜمٔمٞمػ شُم

 أُم٤م سم٠مؾم٤ًم، ذًمؽ ذم ٟمرى ومال اًمثٞم٤مب، أو إبدان ذم ذًمؽ يم٤من ؾمقاء إوؾم٤مخ، وإلزاًم٦م

 .جيقز ٓ ومٝمذا ومٞمٝم٤م، اًمتل واًمٓمٞم٥م اًمرائح٦م ًمٖمرض إًمٞمٝم٤م اعمًتٕمٛمؾ َيْ٘مُّمد يم٤من إن

 

 ش 11: 38: 13/ 387اهلدى واًمٜمقر /»

 لٓٔحروة الزيٕة ضمْؿ

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:  وًمٌس ُمثاًل، احلكُمّ  ُمـ اًمزيٜم٦م شمؽمك أن يٚمزُمٝم٤م اإلطمرام ذم ًمٚمٛمرأ

 اعمٚمقٟم٦م؟ إثقاب

 .ذـم٤مً  ًمٞمس. ٓ اًمِمٞمخ:

 اإلطمرام؟ ذم اعمٓمٚمقب هق ُم٤م وإٟمام ُمداظمٚم٦م:

ىَمع ٓ أن اًمِمٞمخ:  .شمتٜم٘م٥م وٓ شَمَتؼَمْ

 وم٘مط؟ ُمداظمٚم٦م:

 .اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ وم٘مط، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 23: 18/ 326/واًمٜمقر اهلدى)



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   754   اإلطمرا

ْحِرم جيقز هؾ ُٔ  زمدون أو زمرائحة ؽمقاءً  زماليازمقن آغتسال لٓ

 ؟ةرائح

 يٖمتًؾ أن ًمف جيقز هؾ ًمٚمٛمحرم، سم٤مًمٜم٦ًٌم آظمر  ؾم١مآً  أؾم٠مخؽ أن أردت ُمداظمٚم٦م:

 رائح٦م؟ ومٞمف ُم٤م أو رائح٦م ومٞمف ؾمقاء سم٤مًمّم٤مسمقن،

 ٓ يم٤من إذا ًمف ومٞمجقز رائح٦م، ومٞمف ًمٞمس اًمذي اًمّم٤مسمقن جيد ٓ يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 .ومٞمف اًمرائح٦م ي٘مّمد

 .قمٚمٞمف رء وٓ ُمداظمٚم٦م:

 .قمٚمٞمف رء وٓ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 23: 49/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 



 والعنرة احلخ يف اليية





 757 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمٞم٦م ذم احل٩م واًمٕمٛمرة 

 احلج وع األقارب زيارة زمٕٗة صمدة إىل زمٓده وـ ؽمافر وـ ضمْؿ

 الَٔرة أو

 أن ًمف جيقز ومال اًمٕمٛمرة، أو احل٩م ىم٤مصداً  سمٚمده ُمـ ظمرج دام ُم٤م[ اإلٟم٤ًمن] اًمِمٞمخ:

 طم٩م، قمـ أو قمٛمرة قمـ ظم٤مزم ومِْٙمُره هٜم٤م ُمـ ظمرج إٟم٤ًمن أُم٤م ُُمـْحِرُم٤ًم، إٓ اعمٞم٘م٤مت جي٤موز

ه  -ُمثالً – أظمقه ًمف سمٞمزيـ ضمده ذم وهق احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م سمٞمحرم ُم٤م ضمدة، ذم أظم٤مه يزور سمِد 

ّٝمؾ ًَ  سمٚمده ُمـ ظمرج هق أُم٤م ُم٤مر، هٜم٤مك ُمـ ومٌٞمٜمقي احل٩م، أو اًمٕمٛمرة ـمريؼ ًمف وُي

 .حُمِْرم وهق إٓ اعمٞم٘م٤مت ُمـ يٛمر أن جيقز ومال واًمٕمٛمرة، احل٩م ىم٤مصًدا

ي أن٤م: هٜم٤م اًم١ًمال صٞمٖم٦م ُمداظمٚم٦م:  .أقمتٛمر وسمٜمِٞمَّتل أظمقي أزور سمِد 

 جيقز ومال اًمٕمٛمرة، أو احل٩م ىم٤مصداً  سمٚمده ُمـ ظمرج هذا اعمٝمؿ ًمٞمِمٌع، سمٞمزور اًمِمٞمخ:

 .حمرُم٤مً  إٓ اعمٞم٘م٤مت جي٤موز

 :..(33.: 7/   59/   واًمٜمقر اهلدى)

 يَتٔر أن لف زمدا شمؿ أهٓف لزيارة اظمْٔٓة إىل صماء وـ

ٟمف أو واًمده ُمثؾ هٜم٤م أهؾ ومٕمٜمده اًمًقدان، ُمـ ُمٕمتٛمًرا  ضم٤مء واطمد اًم١ًمال: .. إظمقا

 ُمٜمف حُيِْرم -ُمثالً - هق اًمذي اعمٞم٘م٤مت ُمـ أطمرم ُم٤م هذا وسمٕمد أهٚمف، ُمٜمزل ذم ٟم٤مزل وضم٤مء

 ٓ؟ أم ضمدة ُمـ حيرم هؾ ضمدة، أهؾ ُمـ ومٞمٌ٘مك ُم٤ًمومر، إٟم٤ًمنٍ  أّي  أو اًمًقداين

 اعمٞم٘م٤مت؟ ُمـ أطمرم وُم٤م ضمدة دظمؾ هق يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .اعمٞم٘م٤مت ُمـ أطمرم ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ومٜمزل اًمًقدان ُمـ ضم٤مء هق ومٝمٛمتف، ُم٤م قمٚمٞمؽ وُأقمٞمد قمٚمٞمؽ، ومٝمٛم٧م أن٤م اًمِمٞمخ:

 ُمـ ضم٤مء أم أهٚمف قمٜمد ًمٞمٜمزل اًمًقدان ُمـ ضم٤مء أن اًم١ًمال ضمدة، ذم هٜم٤م أهٚمف قمغم

 يم٤من إن: أي إول، إُمر يم٤من وم٢من احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم اًمٕمٛمرة ىم٤مصداً  اًمًقدان

 قمٜمد ومٞمٔمؾ آقمتامر، ىم٤مصداً  يم٤من وًمٞمس أهٚمف إمم هٜم٤م، ضمدة إمم اًمًقدان ُمـ ظمروضمف
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 ُمـ ظمرج إذا أُم٤م ضمدة، ذم هق طمٞم٨م يٕمتٛمر أن ومٚمف يٕمتٛمر، أن ًمف سمدى ُم٤م وم٢مذا أهٚمف،

 هٜم٤مك، ُمـ اإلطمرام ُمع إٓ اعمٞم٘م٤مت جي٤موز أن ًمف جيقز ومال قمٛمرة، ىم٤مصداً  اًمًقدان

 اهلل؟ ؿم٤مء إن اجلقاب ًمؽ ووح

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .:..( 8: 57/   93/   واًمٜمقر اهلدى) 



 االشرتاط
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  والَٔرة احلج دم آؾمؼماط

 وُم٤مذاش طمًٌتٜمل طمٞم٨م حمكم مهللا» واًمٕمٛمرة احل٩م ذم آؿمؽماط طمٙمؿ ُم٤م اًم١ًمال:

ِٙمف؟ إمت٤مم ُمـ وَمُٛمٜمِع يِمؽمط مل ُمـ يٚمزم ًُ  ُٟم

 أو احل٩م يريد ُمـ اؿمؽمط إذا أنف وصمٛمرشمف اجلقاز، آؿمؽماط طمٙمؿ اجلقاب:

 اًمنمع ًمٖم٦م ذم ُيْٕمَرف وهذا اًمٕمٛمرة، أو احل٩م إمت٤مم ُمـ ُمٜمٕمف رء أص٤مسمف صمؿ اًمٕمٛمرة

 ُمـ يتٛمٙمـ مل ُمـ يمؾ واضم٥م، أُمر هذا اهلدي، ُمـ اؾمتٞمن ومام ُأطْمٍِم  وم٢من سم٤مإلطمّم٤مر،

 أول ذم اؿمؽمط ُمـ سمخالف اًم٘م٤مسمؾ، قم٤مُمف ُمـ احل٩م وقمٚمٞمف اهلدي، ومٕمٚمٞمف احل٩م إمت٤مم

 احل٩م إقم٤مدة وضمقب ُمـ طِمّؾ  ذم ومٝمقش طمًٌتٜمل طمٞم٨م حمكم  مهللا: »وم٘م٤مل إطمراُمف

 اًمذي ومٝمق يِمؽمط، مل ًمق ُم٤م سمخالف اهلدي، قمٚمٞمف جي٥م ٓ صمؿ وسمٞمٜمف، سمٞمٜمف طمٞمؾ اًمذي

 قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ قمٜمف، اعمٕمروف اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أراده

، وم٘مد قُمِرج أو َُمِرض أو يُمِن  ُمـ: »اًمًالم  إذا هذاش ىم٤مسمؾ ُمـ أظمرى طَمّج٦م وقمٚمٞمف طَمؾَّ

 .إـمالىم٤مً  قمٚمٞمف رء ومال اؿمؽمط إذا أُم٤م يِمؽمط، مل

 مل ًمق اإلؾمالم، طمج٦م أو ومريْم٦م طم٩م ىمد يم٤من وًمق قمٚمٞمف، اإلقم٤مدة أن: اًمتٜمٌٞمف ُمع

 أدى يم٤من وًمق احل٩م إقم٤مدة ىم٤مسمؾ ُمـ ومٕمٚمٞمف احل٩م ُمت٤مسمٕم٦م ُمـ يتٛمٙمـ ومل وُأطْمٍِم  يِمؽمط

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا احل٩م، ومريْم٦م

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 :..(48: 46/  7/  واًمٜمقر اهلدى)

 يْقن؟ ظمـ احلج دم آؾمؼماط

٤ٌَمقمف ىم٤مل ط اًمٜمٌل ح٤م ًمالؿمؽماط، سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ ل: اًمزسمػم سمٜم٧م ًمُِْم  طُمج 

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ُمٓمٚم٘م٤مً  وإٓ أطمقل ًمف شَمْٕمِرض عمـ واؿمؽمـمل،

 ٕنف ؿم٤ميمٞم٤ًم: يم٤من سمٛمـ ظم٤مص اًمنمط هذا إن ىم٤مًمقا  اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم :اًمِمٞمخ

 شَمـُخٜم ل مل إن ُمٜمٝمؿ أفمـ آظمريـ، قمٚمامء ًمٙمـ اًمِم٤ميمٞم٦م، هذه سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ضم٤مء احلدي٨م
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 يم٤من ُمـ: اًمنمط هذا سمٕمٛمقم ي٘مقل اًمًٚمػ، قمٚمامء ُمـ همػمه وذم أمحد اإلُم٤مم ذايمريت

 اًمِم٤ميمٞم٦م، ًمتٚمؽ يٕمرض ىمد ُم٤م ًمف يٕمرض أن اعمحتٛمؾ ُمـ ٕنف ؿم٤ميمل: همػم أو ؿم٤ميمٞم٤مً 

 .قم٤مم وم٤محلٙمؿ

 .ذًمؽ قمغم هلل واحلٛمد اإلؾمالم، ُيْنِ  ُمـ وهذا

 ( 11: 11: 17/ 561/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 11: 39/ 567/واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 56: 36/ 567/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 11: 41/ 562/واًمٜمقر اهلدى) 

 سم٤مظمتّم٤مر (11: 24: 26/ 562/واًمٜمقر اهلدى)



 املواقيت
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 التل اإلضمرام ركَتل ععم دلٗؾ وٓ احلِٓٗة ذي دم اليالة فًؾ

 احلجاج يَِٖٓا

 قمٜمد ُمـ آٍت  اًمٚمٞمٚم٦مَ  أت٤مين»: ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ؾمٛمع أنف: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ

: وىم٤مل اعم٤ٌمرك، اًمقادي هذا ذم َصؾ  : وىم٤مل :-سم٤مًمٕم٘مٞمؼ وهق: ىم٤مل -وضمؾ قمز رب

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م» ش.طمج٦م ذم قمٛمرة

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :احلدي٨م آظمر ذم أمحد زادش: وم٤مئدة»

 .احلٚمٞمٗم٦م ذا: يٕمٜمل: اًمقًمٞمد ىم٤مل

 وهق أرَي  ط اًمٜمٌل أن: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ىم٤مل: ح٤م ويِمٝمد: ىمٚم٧م

ؾِمف ذم  أظمرضمف. ُم٤ٌمريم٦م سمٌٓمح٤مءَ  إٟمؽ: ًمف وم٘مٞمؾ اًمقادي، سمٓمـ ذم احلٚمٞمٗم٦م ذي ُمـ ُُمٕمرَّ

 أن ُمـ أقمؿ وذًمؽ احلٚمٞمٗم٦م، ذي ذم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م احلدي٨م ومٗملش. 5/76» اًمٌخ٤مري

م ًمريمٕمتل دًمٞمؾ ومٞمف وًمٞمس ٟم٤مومٚم٦م، أو ومريْم٦م شمٙمقن  مل إذ احلج٤مج، يٗمٕمٚمٝم٤م اًمتل اإلطمرا

 ؿم٤مء إن اًمٗمْمٞمٚم٦م أص٤مب وم٘مد ُمٓمٚم٘م٦م: ٟم٤مومٚم٦م أو ومريْم٦م صغم ومٛمـ: ط اًمٜمٌل قمـ شمثٌت٤م

 .شمٕم٤ممم اهلل

 (58/ 6) داود أب ؾمٜمـ صحٞمح

 الَراق أهؾ وّٗات

 طمًٜمفش. اًمٕم٘مٞمؼ اعمنمق ٕهؾ وىم٧م ط اهلل رؾمقل أن: »قم٤ٌمس اسمـ وقمـ» -

 .ُمٜمٙمر ش. 242 ص» اًمؽمُمذى

 قم٤مئِم٦م قمـ ىمري٤ٌم اعمت٘مدُم٦م ًمألطم٤مدي٨م عمخ٤مًمٗمتف ُمٜمٙمر قمٜمدى واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 .قمرق ذات اًمٕمراق ٕهؾ وىم٧م ط اًمٜمٌك أن رم قمٛمر واسمـ وضم٤مسمر

 ُمقوٕم٤من ومٝمام اًمٜمٝم٤مي٦م رم إثػم اسمـ ذيمر يمام ُمرطمٚمتلم أو سمٛمرطمٚم٦م ىمٌٚمٝم٤م واًمٕم٘مٞمؼ 
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 وٕمػ ُمع ُمٞم٘م٤مشم٤من،  اعمنمق أهؾ وهؿ،  اًمٕمراق ٕهؾ يٙمقن أن يٕم٘مؾ ومال،  ُمتٖم٤ميران

 ُمـ أطمقط هق: »اعمّمٜمػ ٟم٘مٚمف يمام ـ اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مًمف ومام ـ هذا وقمغم. اًمٕم٘مٞمؼ طمدي٨م

 خم٤مًمٗمتٝم٤م رم ٓ،  اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع رم هق إٟمام آطمتٞم٤مط ٕن،  سمجٞمد ًمٞمسش. قمرق ذات

 ذى ىمٌؾ حيرم أن أراد ًمرضمؾ اهلل رمحف ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ىم٤مل ُم٤م أطمًـ وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م وآزي٤مد

 هك إٟمام!  هذه؟ رم ومتٜم٦م وأى: وم٘م٤مل،  اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمؽ أظمِمك وم٢مٟمك،  شمٗمٕمؾ ٓ: احلٚمٞمٗم٦م

 قمٜمٝم٤م ىمٍم ومْمٞمٚم٦م إمم ؾمٌ٘م٧م أنؽ شمرى أن ُمـ أقمٔمؿ ومتٜم٦م وأى: ىم٤مل! أزيده٤م أُمٞم٤مل

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ﴿: ي٘مقل اهلل ؾمٛمٕم٧م إٟمك!  ؟ط اهلل رؾمقل ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  َأن َأُْمِرهِ  قَم

ٌَُٝمؿْ   قمغم احلض رم إطم٤مدي٨م ُمـ روى ُم٤م ويمؾ. ﴾َأخِٞمؿ قَمَذاٌب  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞم

 رم قمٚمٚمٝم٤م قمغم اًمٙمالم وم٤مٟمٔمر،  ٟم٘مٞمْمٝم٤م روى ىمد سمؾ يّمح ٓ اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام

 ش.272 ـ 271 رىمؿش »واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م»

 ([7112) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 اظمّدس؟ زمٗت وـ اإلضمرام ُيسـ هؾ

ىمَم اعمًجد ُمـ قمٛمرة أو سمحج٦م أهؾ ُمـ»[: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]  إمم ٕا

 .وٕمٞمػ ش.اجلٜم٦م ًمف وضم٧ٌم أو شم٠مظمر، وُم٤م ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر احلرام اعمًجد

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

ٜمدي ىم٤مل احلدي٨م إن صمؿ  قمغم اإلطمرام شم٘مديؿ ضمقاز قمغم يدل: اًمِمقيم٤مين وشمٌٕمف اًم

 سمٞم٧م ُمـ اإلطمرام أن قمغم يدل إٟمام أنف أقمٜمل ذًمؽ، ُمـ أظمص دًٓمتف سمؾ يمال،: ىمٚم٧م .اعمٞم٘م٤مت

 ُمـ اإلطمرام وم٤مٕصؾ اًمٌالد ُمـ همػمه وأُم٤م اعمقاىمٞم٧م، ُمـ اإلطمرام ُمـ أومْمؾ ظم٤مص٦م اعم٘مدس

ومْمؾ وهق اعمٕمرووم٦م اعمقاىمٞم٧م  ،ش269 - 268/  2ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىمرره يمام ٕا

 هذا ذم يمٖمػمه اعم٘مدس ومٌٞم٧م رأج٧م، يمام يّمح مل وهق أُم٤م احلدي٨م، صح٦م ومرض قمغم وهذا

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ ح٤م احلٙمؿ،

 (.379/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم
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 (أهٓؽ دويرة وـ حترم أن احلج متام وـ) ضمديث ضمال

 .ُمٜمٙمر ش.أهٚمؽ دويرة ُمـ حترم أن احل٩م مت٤مم ُمـ»[: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

قمتّم٤مم» ذم اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل ذيمر ُم٤م أطمًـ وُم٤م  ذم اهلروي ىمٌٚمف وُمـش 767/  7ش »ٓا

 ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜمل: ىم٤مل سمٙم٤مر سمـ اًمزسمػم قمـش 7/  54/  3ش »اًمٙمالم ذم»

 طمٞم٨م ُمـ احلٚمٞمٗم٦م ذي ُمـ: ىم٤مل أطمرم؟ أـج ُمـ اهلل قمٌد أب٤م ي٤م: وم٘م٤مل رضمؾ وأت٤مه أنس اسـم ُم٤مًمؽ

 وم٢مين شمٗمٕمؾ ٓ: ىم٤مل اًم٘مؼم، قمٜمد ُمـ اعمًجد ُمـ أطمرم أن أريد إين: وم٘م٤مل ،ط اهلل رؾمقل أطمرم

 ُمـ أقمٔمؿ ومتٜم٦م وأي: ىم٤مل! أزيده٤م أُمٞم٤مل هل إٟمام هذه؟ ذم ومتٜم٦م وأي وم٘م٤مل اًمٗمتٜم٦م، قمٚمٞمؽ أظمِمك

 :ي٘مقل اهلل ؾمٛمٕم٧م إين! ؟ط اهلل رؾمقل قمٜمٝم٤م ىمٍم ومْمٞمٚم٦م إمم ؾمٌ٘م٧م أنؽ شمرى أن

ـَ  ومَٚمْٞمَْحَذرِ ﴿ ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَِّذي َُٝمؿْ  أَن أَُْمِرهِ  قَم َُٝمؿْ  أَوْ  ومِتْٜم٦َمٌ  شمُِّمٌٞم  أثر ُمٌٚمغ وم٤مٟمٔمر ! ﴾أَخِٞمؿ قَمَذاٌب  يُِّمٌٞم

طم٤مدي٨م طم٤مدي٨م خم٤مًمٗم٦م ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م ٕا  سمٕمض رأج٧م وًم٘مد اعمًت٘مرة، واًمنميٕم٦م اًمّمحٞمح٦م ٕا

ومٖم٤من ُمِم٤ميخ  ذًمؽ أنٙمرت ومٚمام! سمٚمده ُمـ أطمرم أنف ُمٜمف وومٝمٛم٧م إطمراُمف، ذم دُمِمؼ ذم هٜم٤م ٕا

 سمف اًمٕمٛمؾ جيقز وٓ سمف حيت٩م ٓ وٕمٞمػ أنف اعمًٙملم يدر ومل! احلدي٨م هبذا قمغم اطمت٩م قمٚمٞمف

ٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين سمف سح مم٤م وهذا اعمٕمرووم٦م، اعمقاىمٞم٧م ؾمٜم٦م عمخ٤مًمٗمتف  ش.768/  2ش »اجلرار اًًم

 (.378-377/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 حمرًوا إٓ الَٔرة ٘قى ظمـ اظمّٗات جماوزة جتقز ٓ

 .ؾم٠مقمتٛمر صمؿ أوًٓ، قمٛمؾ قمـ ًمٚمٌح٨م أن٤م.. همػم اًمٜمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

 .قمٛمؾ قمـ ًمٚمٌح٨م ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ؾم٠مقمتٛمر صمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 .شمٕمتٛمر صمؿ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٕمٛمرة ىمّمد ومٞمف يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .اهلل ؿم٤مء إذا ُمداظمٚم٦م:

 ىمّمد ُمٕمف اىمؽمن يم٤من وًمق اًمٕمٛمرة، ىمّمد ُمقضمقد دام ُم٤م اعمٞم٘م٤مت جم٤موزة جيقز ُم٤م اًمِمٞمخ:

ؾم٤مد اًم٘مّمد يم٤من إذا أُم٤م اًمٕمٛمؾ، وهق آظمر  ًمف ومٞمجقز اًمٕمٛمرة سمٕمد ومٞمام ًمف شمٞمن إن صمؿ اًمٕمٛمؾ، ٕا

 .إطمرام سمدون يدظمؾ أن

 أهنك ُم٤م سمٕمد ًمٙمـ يريده، هق اًمذي اًم٘مّمد يٕمٜمل يمذًمؽ يم٤من ًمق ؿمٞمخٜم٤م، ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 ..صمؿ اعمٞم٘م٤مت إمم رضمع أقمامًمف

 .اعمٞم٘م٤مت دم٤موز اعمِمٙمٚم٦م وهذا اًمِمٞمخ:

 .اإلؿمٙم٤مل هذا دم٤موز ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٕمٚمقم اًمِمٞمخ:

 .أؾمت٤مذٟم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك ضمديدة، يٕمٜمل اًمِمٖمٚم٦م، هذه ٕن ُمداظمٚم٦م:

 اإلطمرام، إلمت٤مم اعمٞم٘م٤مت إمم ضمدة ُمـ شمٕمقد أن ٟمقي٧م وًمق جيقز، ٓ اعمٞم٘م٤مت دم٤موز اًمِمٞمخ:

 .حمذور هذا اًمتج٤موز

 ُمًٌ٘م٦م؟ سمِٜمٞم٦م دم٤موزٟم٤مه ًمق طمتك ُمداظمٚم٦م:

ن، ُمقضمقد أن٧م اعمًٌ٘م٦م اًمٜمٞم٦م ُمًٌ٘م٤مً؟ ٟمٞم٦م يمٞمػ اًمِمٞمخ:  شمٕمتٛمر؟ أن شمريد أنؽ ٔا

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .جيقز ُم٤م اًمِمٞمخ:

 (11: 77: 32/ 272/ واًمٜمقر اهلدى)
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 وـ احلج ٘قى الذي والده عـ احلج يريد صمدة دم يّٗؿ رصمؾ

 الٗٔـ؟ أهؾ وّٗات وـ ِرمُي  فٖؾ هٕاك ووات الٗٔـ

 رُمْم٤من، ذم ومامت حي٩م، ي٠ميت أن ٟمٞمتف ويم٤من اًمٞمٛمـ، إمم ؾم٤مومر[ واًمدي] :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمف؟ أطم٩م أن قمكم

 احل٩م؟ قمـ أو اًمٕمٛمرة قمـ شم٠ًمل يمٞمػ :اًمِمٞمخ

ًمد] :ُمداظمٚم٦م  ومٕمكم حي٩م، أن ىمٌؾ ومامت اإلؾمالم، حلج٦م يٕمقد أن ٟمٞمتف ذم يم٤من [اًمقا

 .اإلؾمالم طمج٦م طمجٞم٧م وأن٤م ًمف، أطم٩م أن

 قمٜمف؟ حي٩م ُمـ :اًمِمٞمخ

 .وًمده أن٤م أن٤م، :ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمف حت٩م :اًمِمٞمخ

 اًمٞمٛمـ؟ ُمٞم٘م٤مت يم٤من اًمذي هق ُمٞم٘م٤مشمف اعمٞم٘م٤مت، إمم أذه٥م ومٝمؾ! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 أجـ؟ شم٘مٞمؿ أن٧م :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف؟ شمؿ اًمذي ُمٞم٘م٤مشمف إمم أذه٥م أن، ضمدة ذم أىمٞمؿ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .هق ُمٞم٘م٤مشمف اعمٞم٘م٤مت إمم شمٕمقد أن وإوضم٥م إيمٛمؾ هق :اًمِمٞمخ

 (11:27:51( /24) ضمدة ومت٤موى)
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 ضمائض ألهنا زوصمتف حترم ومل لَٓٔرة اظمّٗات وـ أضمرم رصمؾ

 سمرصمع أم التَٕٗؿ وـ حترم هؾ الَٔرة وأرادت ؿمٖرت فٛذا

 ظمّٗاهتا؟

 اُمرأيت ويم٤مٟم٧م إضم٤مزًة، أظمذت ُمدرس أن٤م اًمٕم٤مم، هذا رُمْم٤من[ ذم] ُمداظمٚم٦م:

 ومام اًمٕمٛمرة، ُمًجد ُمـ شُمـْحِرم ًمٙمل ُمٕمل وم٠مظمذهت٤م اًمٕمٛمرة، أردت وأن٤م قمذر قمٜمده٤م

 وسمٕمد وطمدي، اًمٕمٛمرة ٟمقي٧م وأن٤م إـمالىم٤مً  اًمٕمٛمرة شمٜمقِ  مل أهن٤م أؾم٤مس قمغم ذًمؽ ذم احلٙمؿ

 .قم٤مئِم٦م ُمًجد ُمـ حترم ذًمؽ

 ُمٞم٘م٤مت؟ أي   ُمـ هب٤م دظمٚم٧م يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .اًمًٞمؾ ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمًٞمؾ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ سمٕمٛمرة شم٠ميت أن أؾم٤مس وقمغم طمالل، وهل ُمٕمتٛمراً  دظمٚم٧م أن٧م اًمِمٞمخ:

 .اًمتٜمٕمٞمؿ

 .وىمتٝم٤م إـمالىم٤مً  اًمٕمٛمرة شمٜمقي وٓ ُمداظمٚم٦م:

 .شمٜمقي وٓ اًمِمٞمخ:

 ...ُمداظمٚم٦م:

 اًمٕمٛمرة؟ أيمٛمٚم٧م وأن٧م اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٛمرة أيمٛمٚم٧م ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ومٕمٚم٧م؟ ُم٤مذا وهل اًمِمٞمخ:
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 ًمتٜمقي اًمٕمٛمرة ُمًجد أظمذهت٤م ـَمُٝمَرت قمٜمدُم٤م وًمٙمـ رء، أيَّ  ومٕمٚم٧م ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .هٜم٤مك ُمـ وحترم اًمٕمٛمرة،

 يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

 .هٜم٤مك ُمـ هل وأطمرُم٧م اًمٕمٛمرة، ُمًجد إمم أظمذهت٤م اًمٕمذر، زال سمٕمدُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .رء ٓ: ىمٚم٧م ومٕمٚم٧م، ُم٤مذا ؾم٠مختؽ قمٜمدُم٤م أقمٜمٞمف، اًمذي هق هذا اًمِمٞمخ:

 .هٜم٤مك ُمـ واقمتٛمرت اًمتٜمٕمٞمؿ، ُمًجد إمم هب٤م ذه٧ٌم: شم٘مقل ًمٙمـ

 .ـمٝمرت سمٕمدُم٤م ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 . ـمٌٕم٤مً  ـمٝمرت سمٕمدُم٤م اًمِمٞمخ:

 أن٧م؟ ُمٞم٘م٤مشمؽ ُمـ شُمـْحِرم دمٕمٚمٝم٤م مل ح٤مذا

 .قمذر قمٜمده٤م وهل شُمـْحِرم أن يٛمٙمـ ٓ أنف ؿمٞمخ ي٤م فمٜمٜم٧م أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 طم٤مئض؟ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .حترم أن جيقز هق ٓ، اًمِمٞمخ:

 .وىمتٝم٤م أقمرف يمٜم٧م ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمؽ ومٙم٤من شَمُٓمقف، أن هل٤م جيقز ٓ ًمٙمـ طم٤مئض، وهل حترم أن هل٤م جيقز اًمِمٞمخ:

 وشمٗمٕمؾ وشمٓمقف، شَمْٓمُٝمر طمتك إطمراُمٝم٤م ذم شمٔمؾ صمؿ ىمٚم٧م، يمام اًمًٞمؾ ُمـ حترم دمٕمٚمٝم٤م أن

 .اًمٓمقاف مت٤مم

 أصؾ ًمف ٟمٕمرف ٓ هذا قمٛمرة، أضمؾ ُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ إمم ُمٙم٦م ُمـ أوم٤مىمل ظمروج أُم٤م

 أهن٤م سم٥ًٌم اًمتٜمٕمٞمؿ: ُمـ قم٤مئِم٦م أقمٛمر اًمرؾمقل أن وم٘مط اًمًٜم٦م ذم اًمذي اًمًٜم٦م، ذم

 يٕمٜمل ُمٕمتٛمرة: يم٤مٟم٧م أهن٤م ُمع اًمٓمقاف، ُمـ شمتٛمٙمـ ومل ُمٙم٦م، ىمدُم٧م ح٤م طم٤مو٧م

 .مت٤مُم٤مً  زوضمتؽ واىمع واىمٕمٝم٤م
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 ...ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 قمغم ومٙم٤من ُمٕمتٛمرة، دظمٚم٧م قم٤مئِم٦م ًمٙمـ شمٚمؽ، واىمع ٟمٗمس هق ومقاىمٕمٝم٤م اًمِمٞمخ:

 .ُمٕمتٛمرة شمدظمؾ أن أجْم٤مً  زوضمتؽ

 ُمـ سم٤مًمٕمٛمرة ي٠متقن خيرضمقن وهؾ ُمٙم٦م، ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ذم يم٤من ُمـ يمؾ أُم٤م

 واوح؟ اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا اًمتٜمٕمٞمؿ،

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمذي اعمٞم٘م٤مت ُمـ شمٕمتٛمر دمٕمٚمٝم٤م متٙمٜم٧م إذا أظمرى، ُمرة اهلل ؿم٤مء وم٢من اًمِمٞمخ:

 .قمٚمٞمف متر أن٧م

 طمجف؟ سمٕمد ٕبٞمف يٕمتٛمر عمـ يم٤من وًمق ُمداظمٚم٦م:

 اًمتٜمٕمٞمؿ؟ خيرج يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .ٕبٞمف ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 .هذا احل٤مئض ُمٞم٘م٤مت اعمٞم٘م٤مت هذا خيرج، ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 .شمٗمْمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 78: 58/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 22: 24/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 أم التَٕٗؿ وـ ُيرم هؾ ضمج أن زمَد لقالدسمف يَتٔر أن أراد وـ

 وّٗاسمف؟ وـ

 اقمتٛمرت ُم٤م سمٕمد قمٛمريت ُمـ إصٖمر، اًمَتَحٚم ؾ وسمٕمد اًمتٛمتع، سمٜمٞم٦م دظمٚم٧م اًم٤ًمئؾ:

 .صمؿ واًمديت، قمـ وحتٚمٚم٧م،اقمتٛمرت

 .ًمقاًمدشمؽ اقمتٛمرت يمٞمػ اًمِمٞمخ:
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 ،ش ًمقاًمديت قمٛمرة مهللا ًمٌٞمؽ» ًمٌٞم٧م اإلطمرام سمٕمد ًمٚمتٜمٕمٞمؿ، ظمرضم٧م اًم٤ًمئؾ:

 .وـمٗم٧م

ع، ٓ هذا ٓ، اًمِمٞمخ:  سم٠مج٤مم، احل٩م سمٕمد ومٞمٜمٌٖمل ًمقاًمدشمؽ، شمٕمتٛمر أن أردت إذا ُينْمَ

 .واًمدشمؽ قمـ سمٕمٛمره هٜم٤مك ُمـ وشُمـحرم ُمٞم٘م٤مشمؽ، إمم شمٕمقد أن

 ( 11: 45: 23/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 أقرب إىل يرصمع أن لف هؾ وٕف يرم فٓؿ زمٓده وّٗات جتاوز وـ

 لإلضمرام؟ وّٗات

 ُمٞم٘م٤مت أىمرب إمم يرضمع أن سمٚمده، ُمٞم٘م٤مت شمرك إذا ًمٚمح٤مج جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ُمٜمف؟ ومٞمحرم

 .إطمرام سمدون ضم٤موزه اًمذي اعمٞم٘م٤مت ُمـ حيرم إٟمام ٓ، :اًمِمٞمخ

 (11: 18: 12/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 اإلرادة عـ طمارصمة ألؽمباب إضمرام دون زماظمّٗات َور   وـ

ا ضمدة إمم طميت ًم٘مد :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل اعمٚم٘مل:  وذًمؽ إطمرام دون سم٤معمٞم٘م٤مت ُم٤مرًّ

٦م، ٟم٤موي٤مً  إراديت، قمـ ظم٤مرضم٦م ٕؾم٤ٌمب  ومامذا أج٤مم، مخ٦ًم ُمـ أيمثر سمِجّدة وُمٙمث٧م احلَـجَّ

 أومٕمؾ؟

 .ُمٜمف وُيـْحِرم اعمٞم٘م٤مت إمم يٕمقد اًمِمٞمخ:

 ( 11: 55: 46/ 375/واًمٜمقر اهلدى)
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 زمٓباؽمف ُيـْحِرم أن احلج ٘قى إذا الَسْري لٓرصمؾ  جيقز هؾ

 الَسْري

 اًمٕمًٙمري سمٚم٤ٌمؾمف ُيـْحِرم أن احل٩م ٟمقى إذا اًمٕمًٙمري ًمٚمرضمؾ جيقز هؾ اعمٚم٘مل:

 وهق احل٩م ًمف جيقز ٓ أم اإلطمرام، يٚمٌس مل إذا ومدي٦م قمٚمٞمف وهؾ ٓ؟ أم ُمٙم٦م، ذم وهق

 سمٚم٤ٌمؾمف؟

ف اًمِمٞمخ:  .قمٚمٞمف إصمؿ ومال وإٓ آصمؿ، ومٝمق خمت٤مراً  يم٤من إن  وًمٙمـ ضم٤مئز، طَمج 

 ( 11: 55: 46/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 األرزمَة اظمقاقٗت زمٙضمد ئر ٓ كان وـ

 حيرم أن ًمف ومٝمؾ إرسمٕم٦م، اعمقاىمٞم٧م سم٠مطمد يٛمر ٓ ـمري٘مف احل٤مج يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

  ُمثاًل؟ يم٤مًمًقدان، سمٚمده ُمـ سم٤محل٩م

 َيُٛمر َأَٓ  ًمٙمـ يٛمٙمـ، ومٝمذا اعمقاىمٞم٧م ُمـ سمٛمٞم٘م٤مت يٛمر ٓ شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا اًمِمٞمخ:

  يمذًمؽ؟ أخٞمس هذا، إٓ يٛمٙمـ ٓ اعمقاىمٞم٧م؟ هذه ُمـ عمٞم٘م٤مت حم٤مذي٤مً 

 . سمغم ُمداظمٚم٦م:

  سمٚمده؟ ُمـ ُيـْحرم ح٤مذا: وم٢مذاً ! ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 سمٕمٞمد يم٤مًمًقدان: يٕمٜمل ُمثاًل، سمٕمٞمداً : يٕمٜمل ًمٚمٛمٞم٘م٤مت حم٤مذاهتؿ يم٤من وإذا ُمداظمٚم٦م:

 . يٚمٛمٚمؿ ُمٞم٘م٤مت قمٜمٝمؿ وسمٕمٞمد اجلُـْحَٗم٦م ُمٞم٘م٤مت قمٜمٝمؿ

 ُمت٤ٌميٜم٦م اعم٤ًموم٤مت أن شمٕمٚمؿ أفمٜمؽ أن٧م واًمٌٕمد، اًم٘مرب دظمؾ ُم٤م وهذا اًمِمٞمخ:

 !ـمٞم٥م وُمٞم٘م٤مت، ُمٞم٘م٤مت سملم اًمت٤ٌميـ أؿمد

 . وىمرهب٤م اعم٤ًموم٦م ًمٌٕمد ٟمحـ ٟمٜمٔمر ح٤مذا: إذاً 

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ُمداظمٚم٦م:
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 .سم٤مرك وومٞمؽ اًمِمٞمخ:

 (11: 41: 29/ 813/ واًمٜمقر اهلدى)

 الٌائرة ركاب ُيـحرم أيـ وـ

 قمغم شم٘مػ أن وأرادت أُمريٙم٤م ُمـ اًمٓم٤مئرة ضم٤مءت إذا ًمٚمح٤مج، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال:

  اعم٤ًمومر؟ هذا حيرم أجـ ومٛمـ ضمدة ُمٓم٤مر

 . اجلُْحَٗم٦م وأفمٜمف إًمٞمٝم٤م، اًمٜم٘م٤مط ٕىمرب اًمٓم٤مئرة حم٤مذاة ُمـ اجلقاب:

 (11: 56: 44/ 219/ واًمٜمقر اهلدى) 

 دم جتاوزها لف هؾ قبٖٓا وآطمر اظمقاقٗت دون زمٗت لف كان وـ

 احلج؟ ٘ٗتف دم كان إذا إضمرام دون احلج أؾمٖر

 أؿمٝمر ذم شَمـَج٤مُوَزه٤م ًمف جيقز هؾ ىمٌٚمٝم٤م وسمٞم٧م اعمقاىمٞم٧م دون سمٞم٧م ًمف رضمؾ :اًم٤ًمئؾ

 احل٩م؟ ٟمٞمتف ذم يم٤من إذا إطمرام دون احل٩م

 .ومال وإٓ ضم٤مز، اعمٞم٘م٤مت دون هق اًمذي ذم ؾمٙمٜمف هم٤مًم٥م يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 (11: 18: 42/ 376/واًمٜمقر اهلدى)





 العنرة
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 الَٔرة وصمقب

 اًمقضمقب؟ قمغم هل هؾ وم٤مًمٕمٛمرة اًم٤ًمئؾ:

 .اًمقاضم٥م ؾم٘مط وم٘مد مَتَت ٕم٤مً  طَم٩مَّ  إذا ًمٙمـ اًمقضمقب، قمغم هل اًمٕمٛمرة اًمِمٞمخ:

 وضمقسم٤ًم؟ َُمّرة سم٤مًمُٕمْٛمرة هب٤م ي٘مقم أن اإلٟم٤ًمن قمغم: يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .قمٚمٞمٝم٤م واًمدًمٞمؾ اًم٤ًمئؾ:

 .اًمٕمٛمرة إمم احل٩م سمٗمًخ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر اًمدًمٞمؾ اًمِمٞمخ:

 ( 17: 17: 17/   747/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الَٔرة ضمْؿ

 وؾمٚمؿ وصحٌف آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أتك قمٜمدُم٤م ضمؼميؾ طمدي٨م :اًم٤ًمئؾ

 رؾمقل حمٛمدا وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة:»ط اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل اإلؾمالم ُم٤م ًمف وم٘م٤مل

 احلدي٨م صح٦م ُم٤مش وشمٕمتٛمر وحت٩م رُمْم٤من وشمّمقم اًمزيم٤مة وشم١ميت اًمّمالة وشم٘مٞمؿ اهلل

 ؟اًمٕمٛمرة طمٙمؿ وُم٤م

 وطمٙمؿ ،ششمٕمتٛمر وأن» سمزي٤مدة ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد احلدي٨م :الىٗخ

 ُم٘مروًٟم٤م يٙمقن وىمد احل٩م قمـ ُمٜمٗمّمٚم٦مً  يٙمقن ىمد وضمقهب٤م وًمٙمـ واضم٦ٌم، أهن٤م اًمٕمٛمرة

 ي٠ميت أن قمٚمٞمف ومحٞمٜمئذ اًمٕمٛمرة ُمـ يتٛمٙمـ يمام احل٩م ُمـ اإلٟم٤ًمن يتٛمٙمـ ٓ وم٘مد سم٤محل٩م،

 ىم٤مدر أنف ٟمٗمًف ُمـ يٕمٚمؿ يم٤من إذا أُم٤م،حي٩م أن يًتٓمٞمع ٓ سم٠منف احل٩م قمـ ُمٗمردة سمٕمٛمرة

 ذم احل٩م قمٛمرة يٕمتٛمر أن جي٥م احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق احلرام اهلل سمٞم٧م إمم حي٩م أن قمغم

 اًمقاضم٥م واضمٌلم سملم مجع ىمد يٙمقن وسمذًمؽ احل٩م أؿمٝمر ُمـ ؿمٝمر ذم احل٩م أؿمٝمر

 .احل٩م ومريْم٦م أداء: أظمر واًمقاضم٥م اًمٕمٛمرة، أداء:إول

 إومراد ُمـ وطمّذر هب٤م ط اًمٜمٌل أُمر اًمتل ٦ماحلج طم٩م إذا اعمًٚمؿ يٙمقن وًمذًمؽ



 781   اًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يمؾ قمغم إذن وم٤محل٩م اًمقاضم٦ٌم، اًمٗمريْم٦م وسملم اًمقاضم٦ٌم اًمٕمٛمرة سملم مجع ىمد يٙمقن احل٩م

 اًمتٛمتع وإُم٤م واحل٩م، اًمٕمٛمرة سملم اًم٘مران إُم٤م يٜمقي أن ُمٙم٦م أهؾ ُمـ ًمٞمس ممـ طم٤مج

ـْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم  اهْلَْدِي  ُِم

ـْ  ةٌ  شمِْٚمَؽ  َرضَمْٕمُتؿْ  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم   ذِم  َأج٤َّممٍ  صَماَلصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  مَلْ  وَمَٛم ـْ  َذًمَِؽ  يَم٤مُِمَٚم٦مٌ  قَمنَمَ َ
ِ
ْ  عم  مَل

ـْ  ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ مِ  اعْمَ  ومٕمٚمٞمف ُمٙمًٞم٤م يٙمـ مل ُمـ ومٙمؾ[. 796:]اًمٌ٘مرة﴾احْلََرا

 وم٘مد واحل٩م اًمٕمٛمرة سملم ىمرن أو احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة متتع ىمد يم٤من وم٢مذا طم٩م، قمٚمٞمف يمام قمٛمرة

٤ًٌم يم٤من ُم٤م أدى  أن ومٕمٚمٞمف آظمر أو سم٥ًٌم احل٩م يًتٓمٞمع ٓ ُمـ أُم٤م،اًمٕمٛمرة ُمـ قمٚمٞمف واضم

 .ؾمٌؼ ُم٤م ضمقاب هذا ًمقطمده٤م قمٛمرة ي١مدي

 (76 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

ُّقا﴿: سمَاىل ققلف وـ الَٔرة وصمقب يٚطمذ هؾ ج   َوَأمِت  احْلَ

َرةَ  ْٔ َُ  ﴾هلل َواْل

  َواًْمُٕمْٛمَرةَ  احْل٩َمَّ  َوَأمِت قا ﴿: دًمٞمؾ ي١مظمذ هؾ اًم٤ًمئؾ:
ِ
َّ
ِ
 اًمٕمٛمرة أن[ 796:اًمٌ٘مرة] ﴾لِل

 اًمقضمقب؟ قمغم

 .احل٩م قمٛمرة هٜم٤م اعم٘مّمقد ًمٙمـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ( 17: 12: 32/   747/  واًمٜمقر اهلدى)

  ط الرؽمقل أداها كام الَٔرة أداء ؿمريّة

ٌَلم   أن ٟمريد :اًم٤ًمئؾ  أداه٤م يمام اًمٕمٛمرة أداء ـمري٘م٦م قمٛمرك ذم اهلل سم٤مرك ًمٜم٤م شُم

 إًمٞمٜم٤م؟  زي٤مرشمٙمؿ ُمـ ُم٘مّمد هذا اًمًٜم٦م، ٟمخ٤مًمػ ٓ هب٤م ىمٛمٜم٤م إذا طمتك ط اًمرؾمقل

 . ظمػًما  اهلل ضمزيمؿ :اًمِمٞمخ

 .وإي٤ميمؿ :اًم٤ًمئؾ
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 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :اًمِمٞمخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 ظمػم وم٢من: سمٕمد أُم٤م ورؾمقًمف، قمٌده حمٛمًدا أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

 حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م، إُمقر وذ ،ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم

 ُمـ حييين ُم٤م ًمٙمؿ أذيمر أن ىمٌؾ اًمٜم٤مر، ذم والًمف ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م،

ر أن ُأريد اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م وضمف قمغم اًمٕمٛمرة أقمامل  وإن اعم١مُمٜملم، شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيم 

راً  يٙمقن رسمام ؾم٠مىمقًمف اًمذي هذا يم٤من  .شمٙمرا

 ٕن اًمتٕمٚمٞمؿ: سم٤مب وُمـ اًمتذيمػم سم٤مب ُمـ أىمقل ُم٤م أىمقل إٟمام: ىمٚم٧م وًمذًمؽ

 ص٤محل٤مً  قمٛمالً  ًمٞمٙمقن ومٞمف: ُيِْمؽَمط اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ أن يٕمٚمؿ ُمًٚمؿ يمؾ أن اعمٗمروض

 .اصمٜم٤من ذـم٤من ومٞمف يتقومر أن وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًٓ 

 اًمٕمٛمؾ هذا يٙمقن أن: اًمث٤مين واًمنمط وضمؾ، قمز هلل ومٞمف خُيْٚمِص أن: إول اًمنمط

 .اًمّمحٞمح٦م ًمٚمًٜم٦م ُمٓم٤مسم٘م٤مً  ذاك أو

 ذم واًمث٤مسم٧م اعمنموع اًمقضمف قمغم اًمٕمٛمرة ًمّمٗم٦م ًمتًتٛمٕمقا  اضمتٛمٕمتؿ أن أنتؿ وه٤م

 يت٘مرب أن يريد ُمًٚمؿ يمؾ قمغم يٜمٌٖمل أنف هق سمف أذيمر أن ُأريد اًمذي اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م

 اهلل سمٞم٧م إمم اًمٕمٛمرة إمم اًمًٗمر وؿمؽ قمغم أن واٟمتؿ ُم٤م، سمٕم٤ٌمدةٍ  وضمؾ قمز اهلل إمم

 ظم٤مًمّم٦مً  دمٕمٚمقه٤م وأن ٟمِّٞمتٙمؿ، هذه قمٛمرشمٙمؿ ذم َُّتْٚمِّمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ يٜمٌٖمل وم٢مٟمف احلرام:

 اًمٕمٛمؾ شُمٗمًد ىمد اًمتل اًمدٟمٞم٤م وأُمقر اًمدٟمٞم٤م، أُمقر ُمـ رء خي٤مًمٓمٝم٤م وٓ يِمقهب٤م ٓ هلل

، قم٤ٌمدة يٙمقن أن اعمٗمروض يم٤من سمٞمٜمام وذٟم٤ًٌم، وزراً  ودمٕمٚمف  أٓ: ذًمؽ أهؿ ُمـ وأضمًرا

ٞم٧م طمًـ سم٤مًمٕمٛمرة اعمًٚمؿ ي٘مّمد  يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م اقمتٛمر، ومالٟم٤مً  سم٠من اًمٜم٤مس سملم اًمّم 

 اعم٤ٌمرك، رُمْم٤من ؿمٝمر وهق أٓ ًمٚمٕمٛمرة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِمٝمقر أومْمؾ هق ؿمٝمر ذم اًمٕمٛمرة

 ش.ُمٕمل يمحج٦م رُمْم٤من ذم قمٛمرة: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م

 قم٤ٌمدة ؿمؽ سمال ومٝمل اًمِمٝمقر، ُمـ همػمه ذم أو رُمْم٤من ذم اًمٕمٛمرة يم٤مٟم٧م ومًقاء

 أن ٟمٗمًف ذم وٟمقى اعمًٚمؿ أوٛمر إذا وسمخ٤مص٦م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد ُمـ قمٔمٞمٛم٦م

 واًمٕمٛمرة، احل٩م سملم شم٤مسمٕمقا : »ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل وم٢من واًمٕمٛمرة: احل٩م سملم ُم٤م ُيت٤مسمع
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 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أوش اًمذٟمقب ويٖمٗمر اًمٗم٘مر يٜمٗمل واًمٕمٛمرة احل٩م سملم اعمت٤مسمٕم٦م وم٢من

 .واًمًالم

ريمؿ: ومٚمذًمؽ  يمؾ وضمؾ قمز هلل اإلظمالص ٟمٗمقؾمٙمؿ ذم دمٛمٕمقا  سم٠من ُأَذيم 

 ُم٘مٌقًم٦م اًمًٜم٦م وضمف قمغم شم١مدوه٤م أن سمٕمد اهلل ؿم٤مء إن ًمتٙمقن اًمٕم٤ٌمدة: هذه ذم اإلظمالص

 أقمامل ذيمر َيَدّي  سملم سمف اًمتذيمػم أردت اًمذي هذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد ُمرومققم٦م

 . اًمٕمٛمرة

 اعمًٚمؿ يًتحيه أن جي٥م أُمر وهذا اًمٕمٚمامء، ي٘مقل يمام- ًمٚمٛمٕمتٛمر سمد ٓ: وم٠مىمقل-

زم سم٤مب ُمـ وًمٙمـ وأبدًا، دائامً   ذم احلرام سمٞمتف قمغم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمغم ىم٤مدم وهق -َأوَّ

 قمٛمٚمف يٙمقن طمتك طم٘مقق: ُمـ اًمٜم٤مس ًمٌٕمض مم٤م ذُمتف يؼمئ أن احل٩م، أو اًمٕمٛمرة ؾمٌٞمؾ

 .رء يٜم٘مّمف ٓ يم٤مُمالً  ًمٚمٕمٛمرة

 ومٝمؾ اًمٜم٤مس، ًمٌٕمض َديـ قمٚمٞمف يم٤من ُمـ أن: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم اًم١ًمال ويٙمثر

ل أن ُمـ ًمف سمد ٓ أم حي٩م، أن أو يٕمتٛمر أن ًمف جيقز  ًمف؟ اًمدائـ ُمع طم٤ًمسمف ُيَّمٗم 

 قمغم يّمؼم اًمدائـ يم٤من إذا وهق اهلل، ؿم٤مء إن ؾمٝمؾ إُمر أن: هذا ذم وم٤مجلقاب

 يم٤من إذا وأُم٤م يٕمتٛمر، أو حي٩م أن ُمـ قمٚمٞمف سم٠مس ومال ًمٚمح٩م، أو ًمٚمٕمٛمرة اًم٘م٤مصد اعمديـ

 اًمذي هذا ومٕمغم يّمؼم، ٓ -اًمدائـ– اًمديـ وص٤مطم٥م اًمديـ، ًمقوم٤مء إضمؾ طَمّؾ  ىمد

٩ّم  أن يريد  .يٕمتٛمر أو حي٩م ذًمؽ سمٕمد صمؿ ًمّم٤مطمٌف، اًمديـ هذا يٗمل أن يٕمتٛمر أن أو حَيُ

 يرضمع أن أو حي٩م أن سمٕمد سمَِدْيٜمِف يٗمل أنف دام ُم٤م ذًمؽ، ُمـ سم٤مس ومال ًمف أذن إن أُم٤م

 .قمٛمرشمف ُمـ

 ومٜمٌدأ اًمٓمريؼ، أثٜم٤مء ذم آداب يم٤من -ؾمٗمر أيَّ - ًمٚمٛم٤ًمومر أن ؿمؽ ٓ: ٟم٘مقل أن

ٞم٤مً  خَيُْرج أن ومٕمٚمٞمف: سمٞمتف ُمـ ظمروضمف ُمٜمذ ٛم  ًَ  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك سم٤مهلل ُُم

 يًتـ أن يرهم٥م عمـ إومم هق ومذًمؽ ط اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ذيمراً  أو ورداً  يًتحي

 قمٜمد ُمٜمف سمد ٓ أُمر ؿمؽ سمال وهق اهلل، سمًؿ ي٘مقل أن يٙمٗمل ٓ أقمٜمل ط اًمٜمٌل سمًٜم٦م

 َأِزّل  أن سمؽ أقمقذ إين مهللا اهلل قمغم شمقيمٚم٧م اهلل سمًؿ ي٘مقل وًمٙمٜمف سم٤مسمف، ُمـ ظمروضمف
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 يقضمد ورسمام قمكّم، ُيـْجَٝمؾ أو َأضْمٝمؾ أو ُأفْمَٚمؿ او أفمٚمؿ او ُأوؾ أو َأِوؾ أو ُأزل أو

 .إوراد يمت٥م ذم ُمذيمقرة وهل اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه ذم أظمرى أذيم٤مر هٜم٤مك

ٞم٤مً  خيرج أن: هق اًمِم٤مهد ًمٙمـ ٛم  ًَ  وىُمٌٞمؾ ،ط اًمٜمٌل قمـ صم٤مسم٧م وسمقردٍ  سم٤مؾمؿ ُُم

ع ذًمؽ  اًمٕم٤ٌمرة شمٚمؽ إٓ أقمٚمؿ وٓ ،ط اًمٜمٌل قمـ اًمقارد سم٤مًمذيمر أجْم٤مً  أهٚمف ُيَقد 

 ذم ويٛمٌم، يٜمٓمٚمؼ صمؿش ودائٕمف شمْمٞمع ٓ اًمذي اهلل أؾمتقدقمٙمؿ: »اعمُْخَتّمـرة اًمَٓمٞم ٦ٌم

 ًمٓمٞمٗم٦م أذيم٤مر ومٝمٜم٤مك وارشمٗم٤مع، هٌقط اًمٓمريؼ ذم يٙمقن أن ُمـ ًمف سمد ٓ اًمٓمريؼ أثٜم٤مء

ر ضمداً   قمز ظمٚم٘مف قمغم قم٤ملٍ  أنف: وُمٜمٝم٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م، اًمّمٗم٤مت وضمؾ قمز هلل سم٠من اًمذايمر شُمَذيم 

ٌَّح وادي٤مً  هٌط ومٙمٚمام وضمؾ،  قمغم يم٤من وإذا سمف، شمٚمٞمؼ ٓ صٗم٦م يمؾ ُمـ وَٟمزَّ ِهف اهلل ؾَم

ٍف   رومع احل٤مًم٦م هذه ذم ُينْمع ٓ وًمٙمـ وضمؾ، قمز اهلل يَمؼمَّ  َهَْم٦ٌم أو ضمٌؾٍ  أو ُذُ

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ إذيم٤مر يمؾ ذم إصؾ ٕن إذيم٤مر: هبذه اًمّمقت

 شمٕم٤ممم اهلل ريض- إؿمٕمري ُمقؾمك أب طمدي٨م ىمرأتؿ أو ؾمٛمٕمتؿ ىمد وًمٕمٚمٙمؿ.. اًمًـر

ٌَّحٜم٤م، وادي٤مً  هٌٓمٜم٤م إذا ومٙمٜم٤م ط اًمٜمٌل ُمع ؾمٗمر ذم يمٜم٤م: »ىم٤مل -قمٜمف وم٤مً  قَمَٚمْقٟم٤م وإذا ؾَم  ُذُ

ٟم٤م، شمٜم٤م ورومٕمٜم٤م يَمؼمَّ  قمغم أرسمٕمقا  اًمٜم٤مس، أهي٤م ي٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤ملش أصقا

٤ًٌم، وٓ سم٠مصؿَّ  ًمٞمس شمدقمقٟمف ُمـ إن أنٗمًٙمؿ،  رواي٦م ذمش سمّمػما  ؾمٛمٞمٕم٤مً  شمدقمقن إٟمام هم٤مئ

 ش.إًمٞمف راطمٚمتف قمٜمؼ ُمـ  أطمديمؿ إمم أىمرب هق ُمـ شمدقمقن إٟمام»

ع ٓ وأُمث٤مًمف احلدي٨م ومٌٝمذا  ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م إٓ سم٤مٕذيم٤مر اًمّمقت رومع ُينْمَ

 ذم ذيمرٟم٤م إذا اهلل ؿم٤مء إن ؾمٜمذيمر يمام سم٤مًمتٚمٌٞم٦م اًمّمقت رومع اعمًتثٜمك ذًمؽ وُمـ اؾمتثٜم٤مء،

 .اًمٕمٛمرة قمـ حتدصمٜم٤م أثٜم٤مء

 .واًمتًٌٞمح ًمٚمتٙمٌػم ُُمَٕملمَّ  قمدد ذم :اًم٤ًمئؾ

- هٜم٤مك اعمديٜم٦م، إمم وصؾ إذا طمتك وصؾ، إذا هٙمذا يٛميض يزال ومال ٓ، :اًمِمٞمخ

 أيمثر يٖمٗمؾ وهٜم٤م اعمًجد، حتٞم٦م ريمٕمتلم ومٞمف ويّمكم اًمٜمٌقي اعمًجد يدظمؾ -ؿمؽ سمال

ر احلج٤مج  اًمٜمٌقي اعمًجد وسمخ٤مص٦م اعم٤ًمضمد سمٙمؾ شمتٕمٚمؼ اًمتل أداب قمـ واًمُٕمامَّ

ٟمقا  ُم٤م أهنؿ ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم قمٜمٝم٤م: يٖمٗمٚمقن ومٝمؿ أداب، شمٚمؽ ُمٜمف ٟمٌٕم٧م اًمذي  وٓ مَتَرَّ

ؾمقا   ُم٤ًمضمدهؿ ذم يدظمٚمقن وطمٞمٜمام سمٚمدهؿ، ذم وهؿ أداب هذه ُمثؾ قمغم شَمـَٛمرَّ
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ٛمالً  سم٤مًمٞمٛمٜمك يدظمؾ أن اعمًجد إمم اًمدظمقل قمٜمد ومٞمٜمٌٖمل: وًمذًمؽ ًْ ٌَ  ىم٤مئالً  -أجْم٤مً – ُُم

 .رمحتؽ أبقاب زم اومتح مهللا وؾَمّٚمؿ، حمٛمد قمغم َصٚم ـل مهللا اهلل سمًؿ

 ُمًتٕمجٚملم ُمًتٜمٗمرة محراً  يم٠مهنؿ هٙمذا، يدظمٚمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قمٚمٞمف يتٝم٤موم٧م ومام

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد وإمم سمٕم٤مُم٦م، اعمًجد إمم ًمٚمداظمؾ اًمقاضم٥م ُمتذيمريـ همػم

 سمزقمٛمٝمؿ: ط اًمرؾمقل ىمؼم إمم ومقراً  يٜمٓمٚم٘مقن أنٗم٤ًم، ذيمرشمف اًمذي إدب هذا سمخ٤مص٦م

 اًمقاىمع هق..يتٜم٤مؾمقن أو يٜمًقن ومٝمؿ اعمًجد دظمقهلؿ قمٜمد أُم٤م ىمؼمه، قمٜمد قمٚمٞمف ًمُٞمَّمٚم قا 

 ىمؼم إمم اعمًجد دظمقل أول ُمٙم٤من ُمـ ومٞمٜم٘مٚمقهن٤م هب٤م أُمرهؿ اًمتل اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

 ُمٙم٤من ُمـ وٟم٘مٚمٝم٤م  ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م وم٘مط ًمٞمس اًمٕمٛمؾ هذا ذم أن ؿمؽ وٓ ،ط اًمرؾمقل

 اًمًٜم٦م، ذم واًمٕمٙمس اًم٘مٚم٥م هذا إمم سم٤مإلو٤موم٦م ُمنموع، همػم آظمر ُمٙم٤من إمم ُمنموع

 اًمِمديد إؾمػ ُمع ُيَرسمَّقا  مل اًمذيـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم هب٤م اسمتكم اًمتل أوم٦م ومٗمٞمف

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمٕمٔمٞمؿ ذم اًمٖمٚمق هق أقمٜمٞمف ُم٤م ذًمؽ اًمًٜم٦م، قمغم وُمرؿمدهيؿ قمٚمامئٝمؿ ُمـ

ٌ ف: ذم أىمقل وٓ اًمًالم  اعمحٌقب، ـم٤مقم٦م هق ذوـمف أول ُمـ اًمّمحٞمح احل٥م ٕن طُم

 : ىمٞمؾ يمام

 اًمٞمٌس قمغم دمري ٓ اًمًٗمٞمٜم٦م إن             ُم٤ًمًمٙمٝم٤م شمًٚمؽ ومل اًمٜمج٤مة شمرضمق

 هذا ذم وأي٦م إظمرى، إىمقال سمٕمض ذم ُمٓمٞمع، حي٥م عمـ اعمح٥م إن: ي٘مقل صمؿ

ٌ قنَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  ىُمْؾ ﴿: وضمؾ قمز ىمقًمف وهق شمٙمٗمل،
 يم٤من ومٛمـ ﴾اهلل حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اهللَ  حُتِ

ٌ ف ذم ص٤مدىم٤مً   سمٕمض ذم وًمٞمس طمٞم٤مشمف، يمؾ ذم ُمٜمٓمٚم٘م٦م ذم ئمٝمر احل٥م ومٝمذا ط ًمٜمٌٞمف طُم

 هذا احل٥م، سمٓمري٘م٦م اجلٝمؾ عمجرد اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم وشمتجغم يتٕم٤مـم٤مه٤م، اًمتل اعمٔم٤مهر

 .طم٤ٌمً  ًمٞمس

 اًمٜمٌقي، اًم٘مؼم اًمٜمٌقي اعمًجد يدظمٚمقن ُم٤م أول ظم٤مص٦م ي٠متقن وم٤مًمذيـ: وًمذًمؽ

 وىمتٝم٤م ُمـ اًمّمالة ٟم٘مٚمقا  وم٘مد ط اًمٜمٌل قمغم ويّمٚمقن ىمّمػماً، أو ـمقيالً  هٜم٤مك وي٘مٗمقن

 ُمـ واًمقىمقف اًم٘مٞم٤مم ومٞمف: أوًٓ  ُينْمع، مل اًمذي اعمٙم٤من ذًمؽ إمم اعمًجد دظمقل طملم ذم

 قمٜمد ينمع أَّٓ  أومم سم٤مب وُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة وُمٜمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدة، أضمؾ

 وهق أٓ آظمر سم٠مدب ُيـِخٚم قن أهنؿ وسمخ٤مص٦م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمدقم٤مء اعم٘م٤مم ذاك



 785 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٕمٛمرة 

َتْدسمرون أهنؿ إُم٤م ًْ  ذىم٤مً  ي٘مٗمقن ومٝمؿ يًت٘مٌٚمقهن٤م ٓ إىمؾ قمغم وإُم٤م سم٤مًمدقم٤مء، اًم٘مٌٚم٦م َي

 خم٤مًمػ هذا يمؾ اًمٜمٌقي، اًم٘مؼم أجدهيؿ سملم يًت٘مٌٚمقن ومٝمؿ اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌٚمقا  وإن وهمرسم٤ًم،

 أن قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمـ يروَ  مل وًمذًمؽ اإلؾمالُمل: ًمألدب

 اًمٜم٤مس مج٤مهػم يٗمٕمؾ يمام اعمًجد يدظمٚمقن طمٞمٜمام اًمٜمٌقي اًم٘مؼم ي٠متقا  أن اعمًجد، ي٠متقا 

 أصقاهتؿ يرومٕمقن أهنؿ وهق آظمر سم٠مدب ُيـِخٚم قن صمؿ وجيتٛمٕمقن، هٜم٤مك ويتٙمتٚمقن اًمٞمقم

 واطمؽماُمف شمٕمٔمٞمٛمف جي٥م ط اًمٜمٌل أن طمٞم٨م سمف َأظَمٚم قا  أدب وهذا ،ط اًمٜمٌل ىمؼم قمٜمد

– ذيمرت يمام اًمديـ ذم سم٤مإلطمداث ُيَٕمٔمَّؿ وٓ ُيـْحؽَمم وٓ وُمٞمت٤ًم، طمٞم٤مً  اًمنمع طمدود ذم

 اًمٖمٚمق ُمـ أجْم٤مً  هق ط اًمرؾمقل ىمؼم قمٜمد إصقات رومع: يٗمٕمٚمقن ُم٤م سمٕمض ُمـ -آٟمٗم٤مً 

 ُمقؾمك أب طمدي٨م ُمـ -أنٗم٤مً - قمرومتؿ يمام سم٤مًمذيمر أوًٓ  اًمّمقت رومع ٕن اًمديـ: ذم

 ىمؼم قمٜمد ومٞمف ي٘مٗمقن اًمذيـ اًمقىمقف ذاك ذم وسمخ٤مص٦م ُمنموقم٤ًم، ًمٞمس إؿمٕمري

 .ط اًمرؾمقل

 اًمرؾمقل قمٜمف هنك اًمذي اًمٖمٚمق ُمـ هق اجلٝم٤مل أوئلؽ ُمـ شم٘مع اًمتل إومٕم٤مل وهذه

 وم٢مٟمام اًمديـ، ذم واًمٖمٚمق إي٤ميمؿ: »ط ىمقًمف ذًمؽ ُمـ صحٞمح، طمدي٨م ُم٤م همػم ذم ط

 قمز اهلل ىم٤مل اًمذيـ اًمٙمت٤مب أهؾ أوئلؽش ديٜمٝمؿ ذم هُمٚم قهؿ ىمٌٚمٙمؿ ُمـ اًمذيـ أهٚمؽ

 ِديٜمُِٙمؿْ  ذِم  شَمْٖمُٚمقا  َٓ  اًمِٙمَت٤مِب  َأْهَؾ  َي٤م﴿ ي٤م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُم٤ٌمذةً  إي٤مهؿ خم٤مـم٤ٌمً  وضمؾ

 َٓ   قَمغَم  شَمُ٘مقًُمقا  َو
ِ
َّٓ  اهلل رين وهذا ﴾احلَؼَّ  إِ  يمثػمٌ  سمٛمٕمٜم٤مه أظمؾ اًمذي أظمر سم٤محلدي٨م ُيَذيم 

 ىمقًمف هق ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤ًم، سمٛمٕمٜم٤مه أظمٚمقا  اعمًٚمٛملم مج٤مهػم أن قمـ ومْمالً  اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ

 قمٌد أن٤م إٟمام ُمريؿ: اسمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام شَمْٓمُروين ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 أن٤م إٟمام ُمريؿ: سمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام شمٓمروين ٓش »ورؾمقًمف اهلل قمٌد وم٘مقًمقا 

 ش. ورؾمقًمف اهلل قمٌد وم٘مقًمقا  قمٌد

 ي٠ميت وشم٤مرةً  ُمدح، أـمرى أي ُمٓمٚم٘م٤ًم، اعمدح سمٛمٕمٜمك شم٤مرةً  ي٠ميت اًمٚمٖم٦م ذم اإلـمراء

 هذا قمغم اًمٙمالم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم شمتذيمروه أن جي٥م اًمٗمرق وهذا اعمدح، ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م سمٛمٕمٜمك

 ذم واعم٤ٌمًمٖم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمدح اعمٕمٜمٞملم هذيـ شُمْٕمٓمل ًمٖم٦مً  اًمٙمٚمٛم٦م هذه يمقن ٕن احلدي٨م:

 .احلدي٨م هذا شمٗمًػم ذم اخلالف أؾم٤ٌمب ُمـ هذا يم٤من ح،اعمد
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وا اعمت٠مظمريـ،..قمـ ومْمالً  اعمت٘مدُملم ُمـ ومٙمثػم  ذم شم٤ٌمًمٖمقا  ٓ أيش شمٓمروين ٓ» وَمنَّ

 ُمٕمٜمك، ُمـ أيمثر شمتْمٛمـ اًمتل اًمٚمٖمقي٦م إًمٗم٤مظ وًمٙمـ اًمٚمٖم٦م، ذم وضمف ًمف وهذا ُمدطمل

 ُم٤م يراقمل أن دون اعمٕم٤مين هذه ُمـ ُمٕمٜمًك  إمم يٛمٞمؾ أن أو جيٜمح أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ

 وأجْم٤مً  أوًٓ، هذا واطمد، ؾمٞم٤مق ذم أو واطمد ُمٙم٤من ذم ضم٤مء اًمذي اًمٚمٗمظ هبذا يتٕمٚمؼ

 يًتٕملم أن هب٤م يٛمٙمـ يمثػمة أظمرى ٟمّمقص ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م سمتٚمؽ يتٕمٚمؼ ُم٤م ُيراقمل أن دون

 .اًمٚمٖم٦م طمٞم٨م ُمـ اًمٚمٗمظ يتْمٛمٜمٝمام اًمٚمذيـ اعمٕمٜمٞملم ُمـ ُمٕمٜمك شمرضمٞمح ذم اعمًٚمؿ

وا اًمذيـ ومٝم١مٓء  ُمـ  ٟمٔمر وضمٝم٦م هلؿ ُمدطمل ذم شم٤ٌمًمٖمقا  ٓ أيش شمٓمروين ٓ» وَمنَّ

 إومم هقش ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمدح» وهق أظمر اعمٕمٜمك ًمٙمـ آٟمٗم٤ًم، ذيمرت يمام اًمٚمٖمقي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

ٟم٤م إن ٕنٜم٤م وسمٜمٝم٤ميتف: احلدي٨م هذا سمًٞم٤مق  يٚمتئؿ ملش اعمدح ذم اًمٖمٚمق» سمٛمٕمٜمك اإلـمراء وَمنَّ

 ش.ورؾمقًمف اهلل قمٌد ىمقًمقا  وًمٙمـ» هق اًمذي احلدي٨م مت٤مم ُمع اعمٕمٜمك هذا

ش ُمريؿ سمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام شمٓمروين ٓ» احلدي٨م ٟمص إمم رضمٕمٜم٤م إذا

 ي٠ميت اجلقاب اهلل؟ رؾمقل ي٤م ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا: إذاً  احل٤مل سمٚم٤ًمن وًمق ي٘مقل ىم٤مئالً  يم٤من ٟمتّمقر

 ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اًمٙمامل هذا ٟمٌل إمم وضمؾ قمز اهلل سم٢محي٤مء يم٤مُمؾ اًمنمع ٕن ُم٤ٌمذة:

 ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ومتٗمًػمش ورؾمقًمف اهلل قمٌد ىمقًمقا » ؾم١مال سمدون اجلقاب ومج٤مء اًم٘مرآن،

 هذاش ورؾمقًمف اهلل قمٌد ىمقًمقا »: وهق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر ُمع يٚمت٘مل ٓ اعمدح

 سم٤معمٕمٜمك وُمن   إذا احلدي٨م هذا أن: -ٟمٔمري وضمٝم٦م ذم ُمٝمؿ وهق-: آظمر ورء رء

 احلدي٨م هلذا احلدي٨م، قمٚمامء سمٕمض شمٌقي٥م ُمع يتٜم٤مؾم٥م ٓش اعمدح ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م: »إول

ش اعمحٛمدي٦م اًمِمامئؾ» اًمِمٝمػم يمت٤مسمف ذم سم٤مسم٤مً  قم٘مد اًمذي اًمؽمُمذي قمٞمًك أب يم٤مإلُم٤مم

 .إول اعمٕمٜمك ُمع يٚمتئؿ ٓ اًم٤ٌمب هذاش ط اًمٜمٌل شمقاوع سم٤مب» سمٕمٜمقان

 شم٤ٌمًمٖمقا  ٓ: »ي٘مقل أن قمٚمٞمف واضم٥م واًمّمالح اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمده ُمًٚمؿ يمؾ ٕن

 وأومم وم٠مومم إٟم٤ًمن، يمؾ قمغم واضم٥م هذا اًمتقاوع، سم٤مب ُمـ ًمٞمس هذاش ُمدطمل ذم

 اًم٤ٌمب، ُمع اًمتٗمًػم هذا ُمع احلدي٨م قمٜمدئذٍ  يٚمت٘مل يمٞمػ أو يٚمٞمؼ ومٙمٞمػ اإلؾمالم، سمٜمٌل

 هذا وسملم اعمٕمٜمك هذا سملم ُمٓمٚم٘م٤مً  شمالىمل هٜم٤مك وًمٞمس شمٜم٤مومر ذم ط اًمٜمٌل شمقاوع سم٤مب

 .اًم٤ٌمب
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مجقن احلدي٨م قمٚمامء أن -اهلل ؿم٤مء إن- شمٕمٚمٛمقن ويمام  ضمقاٟم٥م ُمـ ضم٤مٟم٥م قمـ ُيؽَمْ

 إٟمام ط اًمٜمٌل شمقاوع وم٤ٌمب ومقىمف، يٕم٘مدوٟمف اًمذي اًم٤ٌمب ذم وُمٕمٜم٤مه احلدي٨م وم٘مف

 اًمٖمٚمق هذا ٕن ُمدطمف: ذم اًمٖمٚمق قمـ وًمٞمس ُمٓمٚم٘م٤ًم، ُمدطمف قمـ اعمًٚمٛملم هنٞمف ُمع يٚمت٘مل

 قمـ هنك إذا ومٞمام ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م طمٞمٜمئذٍ  ًمٚمرؾمقل ومٚمٞمس ُمًٚمؿ، يمؾ قمغم ومرض هق

 ؾم٤مئر ذًمؽ قمغم شمدل يمام اًمًالم قمٚمٞمف سمتقاوٕمف يٚمٞمؼ اًمذي وٕن ُمدطمف: ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمدح قمـ اًمٜمٝمل  هق إٟمام ط ؿمامئٚمف

دان اصمٜم٤من أُمران أن طمتك قمٜمدٟم٤م ص٤مر: إذاً   اعمدح سمٛمٕمٜمك اإلـمراء شمٗمًػم ًمٜم٤م ُي١َميم 

 ش ُمٓمٚم٘م٤مً  متدطمقين ٓ»: ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ش.ورؾمقًمف اهلل قمٌد ىمقًمقا » :األول األور

 اًمرؾمقل شمقاوع سم٤ٌمب احلدي٨م هلذا  احلدي٨م قمٚمامء وشمرمج٦م شمٌقي٥م :الثاين األور 

 اًمٜمٝمل وإٟمام اعمدح، ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م وهق أٓ إول اًمتٗمًػم ُمع يٚمت٘مل ٓ هذا اًمًالم قمٚمٞمف

ش ُمريؿ سمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام»: ط ىمقًمف صم٤مًم٨م ورء ُمٓمٚم٘م٤ًم، اعمدح قمـ

 اإلـمراء، ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمـ اًمٜمٝمل يٕمٜمل اًمتِمٌٞمف هذا أن اعمت٠مظمريـ ُمـ يمثػم يتقهؿ

 أيش ُمريؿ سمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام شمٓمروين ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن يتقمهقن

 .اًمٜمّم٤مرى ومٞمف وىمٕم٧م اًمذي هذا ٕن ُمدطمل: ذم شُم٤ٌمًمٖمقا  ٓ: يٕمٜمل أنف

 اًمٕمٚمؿ، أهؾ يٕمرومٝم٤م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ُم٘مٌقًٓ، فم٤مهرًي٤م اًمتٗمًػم هذا أن: احلؼ

رون واًمذيـ  هذه قمـ يٙمقٟمقن ُم٤م أبٕمد هؿ اًمنميٕم٦م، ذم اعم٘مررة اًمذرائع ؾمد ىم٤مقمدة ُيَ٘مد 

 ٕنٜم٤م ذًمؽ اعمدح: ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م سمٛمٕمٜمك هٜم٤م ًمإلـمراء اعم١موًمقن هب٤م شمِم٨ٌم اًمتل اعمالطمٔم٦م

 اسمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام شمٓمروين ٓ» ىمٞمؾ ومرسمام اًمتِمٌٞمف هذا قمٜمد وىمٗمٜم٤م إذا

 شُمَٖم٤مًمقا  ٓ أنتؿ: إذاً  اهلل، إٟمف ىم٤مًمقا  ُمريؿ؟ سمـ قمٞمًك ذم اًمٜمّم٤مرى ىم٤مل ُم٤مذاش ُمريؿ

 .سيح ذك هق مم٤م ذًمؽ ٟمحق أو اهلل اسمـ إٟمف قمٞمًك ذم اًمٜمّم٤مرى ىم٤مل يمام ذمّ  وشم٘مقًمقا 

 سمٛمٕمٜمك اإلـمراء يٗمنون اًمذيـ اًمٜم٤مس أوئلؽ ُمـ يم٤من وًمق-: ي٘مقل ىم٤مئؾ ُمـ هؾ

: أيش ُمريؿ سمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام»: ي٘مقل اًمٔم٤مهر، هذا قمٜمد ي٘مػ -اعم٤ٌمًمٖم٦م
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 هذا ذم وىمع ىمد ؿم٤مقمرهؿ يم٤من وإن اًم٘مقل، هبذا ي٘مقل قم٤مح٤مً  أفمـ ُم٤م اهلل، اسمـ شم٘مقًمقا  ٓ

 :ىم٤مل طمٞمٜمام اًمٗمٝمؿ، ُمـ اًمًقء

 ...ُمدطم٤مً  ؿمئ٧م سمام واطمٙمؿ          ٟمٌٞمٝمؿ ذم اًمٜمّم٤مرى ادقمتف ُم٤م دع

 هق هذا اهلل، اسمـ اًمٜمّم٤مرى ىمقل قمـ اسمٕمد سمس طمدود ًمف ًمٞمس اعمدح هذا: يٕمٜمل

 اًمٕم٤معملم رب وهنك احلدي٨م ذاك ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك اًمذي اًمديـ ذم اًمٖمٚمق

 .ديٜمٝمؿ ذم يٖم٤مًمقا  أن اًمٜمّم٤مرى

 ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اعمًٚمٛملم سمٕمض ذم ومّمدق

 سمٕمض ذم وضم٤مءش ًمدظمٚمتٛمقه َو٥م   ضمحر دظمٚمقا  ًمقا  طمتك سمذراع، وذراقًم٤م سمِمؼم، ؿمؼماً 

 طمتك»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ضمداً  رهٞم٦ٌم قم٤ٌمرة وهمػمهش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ» رواي٤مت

 ش.ذًمؽ ي٠ميت ُمـ ُمٜمٙمؿ ًمٙم٤من اًمٓمريؼ، ىم٤مرقم٦م قمغم ُأُّمف ي٠ميت ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من وًمقا 

 قمغم أو اعمًٚمٛملم شم٘مٚمٞمد قمغم سمحرومٞمتف يٜمٓمٌؼ يٙم٤مد احلدي٨م هذا! اهلل ؾمٌح٤من وي٤م

 ُم٤م إمم ٟمٕمقد اًمِم٤مهد وهمػمهؿ اًمٜمّم٤مرى ُمـ اًمٙمٗم٤مر هل١مٓء اعمًٚمٛملم سمٕمض إىمؾ

 اًمنمك ذم وىمٕمقا  ُم٤م اًمٜمّم٤مرى أن سمف ٟم٘مٓمع اًمذي اًمذرائع ؾمد سم٤مب ُمـ إًمٞمف أذت

 ٓ اًمنم أن ظمٚم٘م٦م ذم اهلل ؾمٜم٦م ٕن واطمدة: وىمٗمزة ـمٗمرة اهلل اسمـ قمٞمًك ىمقهلؿ ذم إيمؼم

 اًمنمك إمم يّمؾ أن اإلٟم٤ًمن ًمٕمدوه يزيـ اًمِمٞمٓم٤من هٙمذا رويدًا، رويداً  إٓ ي٠ميت

 ي٘مع أن سمٕمد إٓ اإلٟم٤ًمن قمدوه هل٤م يتٜمٌف ٓ ٟم٤مقمٛم٦م ضمداً  ًمٓمٞمٗم٦م ظمٓمقات سمت٘مديؿ إيمؼم،

 ىم٤مل ًمذًمؽ اًمرضمٞمؿ: اًمِمٞمٓم٤من ومٞمف أوىمٕمف اًمذي اًمنمك وذم اًمنمك، ذم رأؾمف ُأم   قمغم

 :اًمٕمّمقر سمٕمض ذم اًمِمٕمراء سمٕمض

مُ  هل٤م يٙمقن أن ويقؿمؽ             ٟم٤مر وُمٞمض اًمرُم٤مد ظمٚمؾ أرى  ضا

هل ربـــــاحل وإن              شُمْذيمك اًمٕمقديـ ُمـ اًمٜم٤مر وم٢من  المــــــــاًمٙم ٤مـــــَأوَّ

  إيش؟ وُمٕمٔمؿ اًمنمر ُمٕمٔمؿ وُم٤م

 .اًمنمر ُمًتّمٖمر ُمـ اًمٜم٤مر وُمٕمٔمؿ :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي اًمنمر، ُمًتّمٖمر ُمـ اًمٜم٤مر وُمٕمٔمؿ :اًمِمٞمخ
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 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم ُمٕمٚمقم هق يمام اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب سم٘مقاقمد ضم٤مء واإلؾمالم

 .اًمّمدد هذا ذم وًمًٜم٤م

 ط اًمٜمٌل أن احلٙمٞمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م وُمـ اًم٤ٌمًمٖم٦م احِلْٙمٛم٦م ُمـ يم٤من: وم٢مذاً 

ي أن ظمِمٞم٦م اًمنمع: ذم ضم٤مء سمام إٓ اًمًالم، قمٚمٞمف ُمدطمف سم٤مب أهمٚمؼ  ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ُي١َمد 

 .اًمنمع ُيـخ٤مًمػ رء إمم ُمدطمف

 اًمّمٕم٥م ُمـ وًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، هم٤ٌمر ٓ اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ُمدح سمٙمٚمامت اح٤مدح يٌدأ ىمد

 ذم ضم٤مءت اًمتل سم٤معمٜم٤مهل قم٤مح٤مً  يم٤من إذا إٓ اًمنمع، طمدود قمٜمد اح٤مدح ي٘مػ أن سمٛمٙم٤من

 ؾمد سم٤مب ُمـ ضم٤مءت وإٟمام ساطم٦م، اًمنمع ذم شم٠مت مل اًمتل وسم٤معمٜم٤مهل ساطم٦ًم، اًمنمع

 وًمٙمـش »متدطمقين ٓ» سمٛمٕمٜمك هق اًم٤ًمسمؼ ذم احلدي٨م شمٗمًػم أن ٟمرى هلذا اًمذريٕم٦م:

 رؾمقل قمـ صح ُم٤م يمؾ يذيمروا أن اًمتزُمقا  اعمًٚمٛملم أن وًمقش ورؾمقًمف اهلل قمٌد ىمقًمقا 

 اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ُمدطم٤مً  يٌتٙمروا أن قمـ يٙمٗمٞمٝمؿ ومذًمؽ واعمٜم٤مىم٥م اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ ط اهلل

 ًمٞمس وضمؾ قمز اهلل ٕن ُمدح: أي   قمـ ذًمؽ أهمٜم٤مهؿ اعمٍمي، اًمِم٤مقمر ذًمؽ ىم٤مل يمام

 ومْم٤مئؾ ُمـ وؾمٜم٦مً  يمت٤مسًم٤م اًمنمع ذم ضم٤مء ُم٤م وسمٕمد ﴾قَمٔمِٞمؿٍ  ظُمُٚمٍؼ  ًَمَٕمغم َوإِٟمََّؽ ﴿ ىمقًمف سمٕمد

 ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم سمٕمض قمٚمٞمف مم٤م وأب٘مك ظمػم ومذًمؽ اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل وُمٜم٤مىم٥م

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمدح ذم -زقمٛمقا – يتخذوهن٤م وأن٤مؿمٞمد ىمّم٤مئد شمٜمٔمٞمؿ

 يًٛمقهن٤م اًمتل إن٤مؿمٞمد هذه إن: شم٤مًمٞم٤مً  ؾم٠مذيمره٤م اًمتل اعمالطمٔم٦م هذه ويٙمٗمل

 اًمتٖمٜمل ُم٘م٤مم شم٘مقم أصٌح٧م وٟم٤ًمءً  رضم٤مًٓ  اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم سملم اًمديٜمٞم٦م سم٤مٕن٤مؿمٞمد

 شُمّمٌح صمؿ يٛمدطمقٟمف اإلؾمالم: ٟمٌل شمٕمٔمٞمؿ سم٤مؾمؿ اًمِمٞمٓم٤من وؾم٤مئؾ ُمـ وهذا سم٤مًم٘مرآن،

 ومٞمف ىم٤مل اًمذي سم٤مًم٘مرآن اًمتٖمٜمل وقمـ احلؼ ذيٕم٦م قمـ شَمٍْموُمٝمؿ ذيٕم٦م اعمامديح هذه

َـّ  مل ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ش.ُمٜمك ومٚمٞمس اًم٘مرآن ذم يتٖم

 ،ط اًمٜمٌل قمغم واًمًالم اًمٜمٌقي اعمًجد دظمقل سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم يمثػماً  اؾمتٓمردت ًمٕمكم 

 طمٞمٜمام اًمنمع قمـ واعمٌتٕمديـ اعمخ٤مًمٗملم ًمٙمثرة قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف جي٥م أُمر هذا أن أرى ًمٙمٜمل

ٌَؾ اًمِمٓمر ويتٞمٛمٛمقن ط اًمٜمٌل ُمًجد يدظمٚمقن
 اًمًٚمػ إن -آٟمٗم٤مً – ىمٚم٧م ىمؼمه ىمِ

وا إذا أي ُم٤ًمومريـ، ضم٤مؤوا إذا قم٤مدهتؿ ُمـ يٙمـ مل اًمّم٤مًمح  ُمًجد إمم اًمرطم٤مل ؿَمد 
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 ُم٤ًمضمد يمؾ ذم شمٓمٌؼ اًمتل أداب ُمًجده ذم يٓمٌ٘مقا  أن إٓ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اهلل ريض- قمٛمر اسمـ اهلل قمٌد قمـ صم٧ٌم يمام ىمؼمه إمم سمٕمْمٝمؿ ي٠ميت وىمد اإلؾمالم، سمالد

 أب٤م ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ىمقًمف قمغم يزيد ٓ وًمٙمٜمف -قمٜمف شمٕم٤ممم

 ومُٞمٕم٤مُمؾ ؾمالم، اًمٓمٞم٤ٌمت اًمٙمٚمامت هذه وم٘مط أبتل، ي٤م أو قمٛمر ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم سمٙمر،

ٚم ؿ قمٛمر، أب٤مه صمؿ سمٙمر أب٤م إول ظمٚمٞمٗمتف ُيَٕم٤مُِمؾ يمام ط اًمٜمٌل ًَ  ٓ صمؿ مجٞمٕم٤ًم، قمٚمٞمٝمؿ ُي

 ؾمتجدون صالة يمؾ سمٕمد اًمٞمقم، اًمزوار يٗمٕمؾ يمام اعمديٜم٦م ذم أىم٤مم ُم٤م ىمؼمه قمغم يؽمدد

 وإذيم٤مر سم٤مٕوراد ي٠متقا  وأن اًمّمالة سمٕمد جيٚمًقا  أن سمديؾ اًمٖمٚمق آصم٤مر ُمـ هذا ،[ذًمؽ]

 ي٘مٗمزون هبؿ إذا مجٞمٕمٝم٤م، ذٟمقهبؿ هلؿ اهلل يٖمٗمر أن ورائٝم٤م ُمـ يؽمشم٥م واًمتل اعمنموقم٦م

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل يّم٤مومحقن ويم٠منام اًمٜم٤مومذة، ُمـ سمٞم٘مؽمب اًمذي ُمٜمٝمؿ واًمِم٤مـمر

 ؿمٞمًئ٤م يٗمٕمٚمقن اًمًالم سمٕمد أبداً  اًمّمح٤مسم٦م يٙمـ مل اًمديـ، ذم اًمٖمٚمق سم٤مب ُمـ يمٚمف هذا

 اًمتل احلجرة يم٤مٟم٧م اعمًجد، ذم يٙمـ مل اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ذم اًمٜمٌل ىمؼم أن قمٚمامً  ذًمؽ: ُمـ

 اًمرؾمقل يم٤من طمٞمٜمام قمٝمده٤م أول ذم يم٤مٟم٧م يمام شمزال ٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م دومـ

 هٙمذا اعمًجد، ذىمل وهل إًمٞمٝم٤م يٕمقد اًمّمالة ُمـ يٜمتٝمل اعمًجد، إمم ُمٜمٝم٤م خيرج طمٞم٤مً 

 اًم٘مؼم يًت٘مٌٚمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن يقُمئذٍ  هؿ يم٤مٟمقا  ومام اًمّمح٤مسم٦م، زُمـ ذم احلجرة يم٤مٟم٧م

 مل اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ٕن ذًمؽ: ىمدرهتؿ وذم ُمٙمٜمتٝمؿ ذم ذًمؽ يٙمـ مل اًمٙمٕم٦ٌم، يًتدسمروا وأن

 .ُمًجداً  يٙمـ

 أدظمٚمقا  ح٤م اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمقًمٞمد قمٝمد ذم وىمع اًمذي اًمديـ ذم آسمتداع آصم٤مر وُمـ

 وُمـ يمٕم٦ٌم، يم٠منف قمٛمٚمٞم٤مً  ومّم٤مر اًمٜمقاطمل، مجٞمع ُمـ وأومرهمقه اعمًجد، إمم اًمٜمٌقي اًم٘مؼم

 اًمّمالة قم٘م٥م اًمٜم٤مس ه١مٓء شمرون -اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ ؾمؽمون يمام- اًمٞمقم أهنؿ ذًمؽ

 اعمخ٤مًمٗم٦م أصم٤مر وُمـ يقُمئذ، ممٙمٜم٤ًم هذا يٙمـ مل اًم٘مؼم، ويًت٘مٌٚمقن اًم٘مٌٚم٦م يًتدسمرون

 يمثػمة ذًمؽ ذم وإطم٤مدي٨م سم٤معمًجد، اًم٘مؼم إدظم٤مل قمـ شمٜمٝمك اًمتل اًمرؾمقل إطم٤مدي٨م

 ُمـ إن أٓ»: ط ىمقًمف وهق أٓ واطمد سمحدي٨م اًمتذيمػم أن طمًٌٜم٤م ضمدًا، ويمثػمة

ر  أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر يتخذون واًمذيـ أطمٞم٤مء، وهؿ اًم٤ًمقم٦م شمدريمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مس ذا

– اًمّم٤محلقن اًمٜم٤مس ومّم٤مر اعمًجد: إمم اًم٘مؼم أدظمٚمقا  أو اًم٘مؼم ومدظمؾش ُم٤ًمضمد

ّدة هذه ذم اًمّمالة يت٘مّمدون وإٟمام -ُمثالً - اًمروو٦م ذم يّمٚمقن ٓ -زقمٛمقا   ً  اًمتل اًم
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 رؾمقل ومٌتحذير وًمذًمؽ اًمديـ، ذم اًمٖمٚمق ُمـ ذًمؽ يمؾ اًمنميػ، اًم٘مؼم هب٤م يًت٘مٌٚمقن

: اًمٜمٌقي اعمًجد دظمٚمتؿ إذا أنٙمؿ اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع قمغم احلريّمقن أنتؿ ٟمحذريمؿ إُم٦م

 شُمَّمٚم قن صمؿ اًمرمح٦م، أبقاب ًمٙمؿ يٗمتح وأن ط اًمٜمٌل قمغم وسم٤مًمّمالة سم٤مًمتًٛمٞم٦م ادظمٚمقه

 يم٤من ُم٤م قمغم وم٘مط، ًمٚمًالم ضمٝم٦م أّي  ُمـ اًم٘مؼم إمم شمذهٌقا  أن ُم٤مٟمع ٓ صمؿ اعمًجد، حتٞم٦م

 .قمٛمر سمـ اهلل قمٌد يٗمٕمٚمف

ر  وم٤مضمٕمٚمقا  سمٚمديمؿ، قمـ سمٕمٞمديـ ُم٤ًمومريـ ًمٌ٘م٤مئٙمؿ شم٘مرروهن٤م اًمتل إج٤مم سم٠من: وُأَذيم 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ذم ُمٜمٝم٤م واًم٘مٚمٞمؾ احلرام اعمًجد ذم أيمثره٤م إج٤مم هذه ُمـ

 اعمٙمل اعمًجد ذم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م[ ومرق] ُمـ ومْمٞمٚم٦م، ُمـ شمٕمٚمٛمقن ح٤م واًمًالم اًمّمالة

 سمٞمٜمام صالة سم٠مخػ هق إٟمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ذم وم٤مًمّمالة اًمٜمٌقي، واعمًجد

 ىمد اًمذي احلدي٨م ذًمؽ َيُٖمَرٟمَّٙمؿ ٓ صمؿ صالة، أخػ سمامئ٦م احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة

 آصم٤مر وُمـ وهق إًمًٜم٦م، سمٕمض ُمـ شمًٛمٕمقٟمف وىمد اعمًجد ضمدران سمٕمض ذم شم٘مرؤوٟمف

 مج٤مهػم ومتجد اًمنمقمٞم٦م، اًمٗمْم٤مئؾ ذم شمٕمٙمس أجْم٤مً  أهن٤م اعمٜمٙمر اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م هذا

 قمغم صدق هٜم٤م ُمٙم٦م، ذم إىم٤مُمتٝمؿ ُمـ أيمثر اعمديٜم٦م ذم اإلىم٤مُم٦م يٙمثرون واحلج٤مج اًمٕمامر

 اًمٞمٝمقد طمؼ ذم ىم٤مًمف اًمذي وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف -اًمِمديد إؾمػ ُمع- ه١مٓء

ٌِْدًُمقنَ ﴿ َت ًْ ٌ ف ُمـ سم٤مًمتامم وهذا ﴾ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ  سم٤مًمٞمٝمقد اًمَتَِم

 .اًمديـ ذم اًمٖمٚمق وهق أٓ وسم٤مًمٜمّم٤مرى،

 إمم شمٜمٓمٚم٘مقا  أن قمجٚمتؿ ُم٤م وم٢مذا - اهلل ؿم٤مء إن اًمٕمٛمرة قمغم ٟمٕمقد - قمجٚمتؿ ُم٤م وم٢مذا 

 ذي قمٜمد هٜم٤مك أو ومٞمف ٟم٤مزًمقن أنتؿ اًمذي اعمٜمزل ذم إُم٤م آهمت٤ًمل، ًمٙمؿ وشمٞمن اًمٕمٛمرة

 ٓ ذًمؽ وسمٕمد ُمنموع، يٕمٜمل هذا ًمالهمت٤ًمل احلامُم٤مت سمٕمض سمٜمٞم٧م طمٞم٨م احلَُٚمْٞمٗم٦م

: ؾم٠مىمقل ح٤م آٟمت٤ٌمه وأرضمقا  ريمٕمتلم، شمّمٚمقا  أن سمٕمد إٓ سم٤مًمٕمٛمرة، شُمـْحرُمقا  أن يٜمٌٖمل

 ذي ُمٞم٘م٤مت هذا اعمٞم٘م٤مت ؾمٜم٦م ُمـ مه٤م وإٟمام اإلطمرام، ؾمٜم٦م ُمـ ًمٞمًت٤م اًمريمٕمت٤من ه٤مشم٤من

 اًمّمالة قمٚمٞمف ضمؼميؾ أن وهمػمه اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء طمٞم٨م احلٚمٞمٗم٦م:

 ضمؼميؾ إن»: ىم٤مل اإلؾمالم طمج٦م طم٩م ح٤م هٜم٤مك سم٤مت وىمد ،ط اًمٜمٌل ضم٤مء واًمًالم

 أضمؾ ُمـش اعم٤ٌمرك اًمقادي ذم ريمٕمتلم ومّمؾ   اعم٘مدس، سم٤مًمقادي إٟمؽ: وىم٤مل أت٤مين

قم٧م احلٚمٞمٗم٦م ذي ُمـ يٛمر اًمذي هذا اًمقادي : أي هذا، وُمٕمٜمك اًمريمٕمت٤من، ه٤مشم٤من ُذِ
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 ُيـْحرُمقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم أن اإلطمرام، ؾمٜم٦م ُمـ اًمريمٕمت٤من ه٤مشم٤من ًمٞم٧ًم: ىمقزم ُمٕمٜمك

ىمٞمتٝمؿ ُمـ  واًمٓم٤مئػ اًمري٤مض ٟمحق ُمـ اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م حيرم مم٤م وهمػمه يمٞمٚمٛمٚمؿ ُمقا

ـّ  ٓ ومٝم١مٓء ذًمؽ، وٟمحق ًَ م سمريمٕمتل يًٛمك ؿمٞمئ٤مً  ُيَّمّٚمقا  أن هلؿ ُي  .اإلطمرا

 اًمٜمٌل ومٕمؾ ومٝمٙمذا مج٤مقم٦م، ُمع صاله٤م ومريْم٦م سمٕمد ُيـْحِرم أن شمٞمن إذا اًمًٜم٦م ٟمٕمؿ،

 هؿ اعمديٜم٦م يم٠مهؾ هؿ اًمذيـ اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمالة هذه شمٙمقن وم٘مد ،ط

 أرسمٕم٤ًم، اًمٔمٝمر ومٞمّمٚمقن مت٤مُم٤مً  إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمالة هذه شمٙمقن وم٘مد ُم٤ًمومريـ، ًمٞمًقا 

 .ًمٚمٛم٤ًمومريـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٍماً  شمٙمقن وىمد

 .ٟم٤مومٚم٦م وًمٞم٧ًم ومريْم٦م طم٤مل يمؾ قمغم ومٝمل

 اًمقادي ذم صالهتام قمغم شَمـْحِرصقا  أن يٜمٌٖمل إًمٞمٙمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمريمٕمت٤من ومٝم٤مشم٤من

ٌ قن ذًمؽ سمٕمد احلٚمٞمٗم٦م، ذا وادي وهق أٓ اعم٤ٌمرك،  سم٤مًمٜمٞم٦م، اًمتٚمٗمظ دون اًمٕمٛمرة سمتٚمٌٞم٦م شُمَٚم

 سم٤مًمٜمٞم٦م شمٚمٗمٔم٤مً  اًمّمحٞمح سم٤معمٕمٜمك ًمٞمس أو ٟمٞم٦م ًمٞمس وهذا سمٕمٛمرة مهللا ًمٌٞمؽ سم٤مًمٕمٛمرة وإٟمام

 احلدث ُمـ واًمٓمٝم٤مرة يم٤مًمقوقء اًمٕم٤ٌمدات ؾم٤مئر ذم اًمتٚمٗمظ ضمقاب قمٚمٞمف ي٘م٤مس طمتك

٤َّمت هذه يمؾ اًمّمالة، ذم اًمنموع قمٜمد واًمٜمٞم٦م إصٖمر واحلدث إيمؼم  ُم٘مروٟم٦م اًمذ 

: ي٘مقل اًمتٚمٌٞم٦م ومٗمل احل٩م ذم أُم٤م اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٞم٦م وإٟمام اًمديـ، ُُمـْحَدصم٤مت ُمـ ومٝمل سم٤مًمٚمٗمظ

ش سمٕمٛمرة مهللا ًمٌٞمؽ وقمٛمرة سمحج٦م أو وقمٛمرة، سمح٩م مهللا ًمٌٞمؽ سمح٩م، مهللا ًمٌٞمؽ»

ٌّل ي٘مقًمف هذا  .ضمٝمراً  اعمَُٚم

 اًمتل اًمٕم٤ٌمرة شمٗمقشمٙمؿ ٓ ُم٤ٌمذة، اًمتٚمٌٞم٦م هذه ُمع شم٘مرٟمقا  أن شمٜمًقا  أَّٓ  يٜمٌٖمل صمؿ

ٌ ل ي٘مقل أن وذًمؽ سم٤مٓؿمؽماط اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ شُمْٕمَرف  مهللا سمٕمٛمرة، مهللا ًمٌٞمؽ اعمَُٚم

 وُم٤م اًمٙمالم هذا ُمٕمٜمك ُم٤م: أوًٓ  طمًٌتٜمل، طمٞم٨م َُمـِحٚم ـل مهللا طمًٌتٜمل، طمٞم٨م َُمـِحٚم ـل

 صمٛمرشمف؟

 ٓ أُمًرا  قمكمَّ  ىمدرت ُم٤م إذا اًمٕمٛمرة ُمـ شَمـَحٚم كم: أيش حمكم: »اًمٙمالم هذا ُمٕمٜمك

 ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م ومج٤مئل، يمٛمرض -اهلل ؾمٛمح ٓ- شَمَٙمن   قَمَرج، يمٛمثالً  أُمٚمٙمف

 هذا ُمٕمٜمك هذا احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ أو اًمٕمٛمرة ُمٜم٤مؾمؽ يت٤مسمع ٓ أن يْمٓمر سمحٞم٨م اعمقاٟمع،

 ٓ قمكمَّ  شم٘مدره سم٠مُمر طمًٌتٜمل طمٞم٨م اإلطمرام ُمـ حَتَٚم كم أيش حمكم مهللا» اًمٜمٌقي اًمقرد
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 إثر أُم٤م اعمٕمٜمك، هق هذا وضمؾ، قمز اهلل ىمْم٤مه ح٤م راد ٓ ٕنف رده: قمغم زم ىمدرة

ر احلج٤مج مج٤مهػم قمٜمف يٖمٗمؾ مم٤م وذًمؽ ضمداً  ُمٝمؿ ومٝمق وصمٛمرشمف  ذم ضم٤مء طمٞم٨م واًمُٕمامَّ

 ش.ىم٤مسمؾ ُمـ وطم٩م هدي، ومٕمٚمٞمف قُمِرج أو وَمُٙمِن  طَم٩ّم  ُمـ» اًمّمحٞمح احلدي٨م

ٌّك اًمذي هذا: أي ر صمؿ سم٤مًمٕمٛمرة ًَم  قمٚمٞمف اًمٕمٛمرة، هذه إمت٤مم يًتٓمع ومٚمؿ أُمر قمٚمٞمف ىُمد 

 .يمالمه٤م ُمٜمٝمام ًمف سمد ٓ واضم٤ٌمن

م أن: إول اًمقاضم٥م  .اخل٤مص٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه قَمٓمَّؾ ٕنف هدًي٤م ُيَ٘مد 

 ُمـ يتٛمٙمـ طمٞمٜمام سمٕمد ومٞمام ي٘مْمٞمٝم٤م أن قمٚمٞمف جي٥م اًمٕمٛمرة هذه أن: أظمر وإُمر

 .قم٤مم طمٙمؿ هذا ىمْم٤مئٝم٤م،

 ومحًٌفش طمًٌتٜمل طمٞم٨م حمكم مهللا: »وىم٤مل وج قمز َرسّمف قمغم اؿمؽمط ُمـ أُم٤م

 أن ؿمؽ ومال اسمتدأه٤م يمام شمٓمققم٤مً  اًمٕمٛمرة يٕمٞمد أن ؿم٤مء إن قمٚمٞمف، رء ٓ ومحٞمٜمئذٍ  سمح٤مسمس

 أيمثر ُمٜم٤مؾمؽ ًمف شمٕمٚمٛمقن احل٩م أهؿ، وهق احل٩م يمذًمؽ قمٚمٞمف، جي٥م ٓ ًمٙمـ ذًمؽ، ًمف

 اجلامر ورُمل ُمزدًمٗم٦م ذم واًمٌٞم٤مت قمرومف ذم واًمقىمقف ُمٜمك ذم اًمٌٞم٤مت ُمـ اًمٕمٛمرة ُمـ

ٌَّك اإلؾمالم طمج٦م سمٕمد طم٩م اًمذي ومٝمذا ذًمؽ، وٟمحق  يِمؽمط مل صمؿ اعمٞم٘م٤مت ذم سم٤محل٩م وًَم

 اًم٘م٤مدم اًمٕم٤مم ذم احل٩م ُيٕمٞمد أن وقمٚمٞمف هدي ومٕمٚمٞمف طم٤مسمس، طمًٌف صمؿ ذيمرٟم٤م، ُم٤م رسمف قمغم

 إظمرى اعمرة ذم ًمٙمٜمف قمٜمف، أؾم٘مٓمٝم٤م ىمد اإلؾمالم طمج٦م احل٩م ومريْم٦مً  طَم٩ّم  يم٤من وًمق

٦م وضمؾ قمز اهلل قمغم يت٘مرب أن ٟمقى  أن يًتٓمع ومل طم٤مسمس طمًٌف صمؿ ُمتٓمققم٤ًم، سمَِحجَّ

  َواًمُٕمْٛمَرةَ  احل٩َمَّ  َوَأمِت قا ﴿ شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام يتٛمٝم٤م وأن ُيْٙمِٛمٚمٝم٤م
ِ
 .﴾هلل

 .ىم٤مسمؾ ُمـ طم٩م وقمٚمٞمف هدي ومٕمٚمٞمف اًمنمط ذًمؽ اؿمؽمط ىمد يٙمـ مل وم٢مذا

 يٗمٞمديمؿ وٓ هذه، اًمتٚمٌٞم٦م قم٘م٥م شمِمؽمـمقا  أن قمغم احلرص يُمّؾ  وم٤مطمرصقا : وًمذًمؽ

 شمٜمٓمٚم٘مقن صمؿ اًمٓمريؼ، ذم ؿمقـم٤مً  ىمٓمٕمتؿ أن سمٕمدُم٤م وم٤مشمٙمؿ ُم٤م شمذيمرشمؿ ُم٤م إذا رء ذًمؽ

 -سمؾ أصقاشمٙمؿ راومٕملم أن أىمقل وٓ- اًمتٚمٌٞم٦م ُمـ شمٙمثرون وأنتؿ ،..اهلل ؿم٤مء إن

 ٕن واًمٕمٛمرة: احل٩م ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة هذه ٕن ٕصقاشمٙمؿ: رومٕمٙمؿ ذم ُم٤ٌمًمٖملم

 اًمروطم٤مء اؾمٛمف ُمٙم٤مٟم٤مً  وصٚمقا  ح٤م طمتك أصقاهتؿ يرومٕمقن يم٤مٟمقا  إهنؿ ىم٤مًمقا  اًمّمح٤مسم٦م

 أضمٝمدوا: أي إـمالىم٤ًم، اًمنمقمٞم٦م إذيم٤مر ذم هل٤م ُِمْثَؾ  ٓ ؾمٜم٦م وهذه أصقاهتؿ، سُمّح٧م
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 إن ًمٌٞمؽ، ًمؽ ذيؽ ٓ ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ، مهللا ًمٌٞمؽ: »سم٤مًمتٚمٌٞم٦م أصقاهتؿ سمرومٕمٝمؿ أنٗمًٝمؿ

 ُم٤م ُمٙم٦م إمم اعمِمقار أيمٛمٚمقا  ُم٤م طمتكش ًمؽ ذيؽ ٓ واعمٚمؽ، ًمؽ واًمٜمٕمٛم٦م احلٛمد

 ُم٤م يمٞمٚمق وصمامٟملم مخ٦ًم ٟمٕمؿ...أفمـ ُم٤م ًمٙمـ اعم٤ًموم٦م يمؿ أذيمر ُم٤م اًمروطم٤مء وصٚمقا 

 .أصقاهتؿ سُمّح٧م وىمد إٓ اعمٙم٤من ذًمؽ إمم وصٚمقا 

ً، اًمتٚمٌٞم٦م واًمٕمٛمرة احل٩م ؿمٕم٤مئر ُمـ: إذاً   وهذا اًمتٚمٌٞم٦م، هبذه اجلٝمر ذم واعم٤ٌمًمٖم٦م ضمٝمرا

 سمدهؿ ح٤م اًمٜمٗمًٞم٦م احلالوة ُمـ سمٌمء يِمٕمرون اًمٜم٤مس ٕن طِمْٙمٛم٦م هذا ذم أرى أن٤م

٤م هلؿ ضمٕمؾ وضمؾ قمز اهلل ومٙم٠من أصقاهتؿ، يرومٕمقا  اهلل يذيمروا ًً  رهمٌتٝمؿ إلؿم٤ٌمع ُمتٜمٗم

 .واًمٕمٛمرة احل٩م وهق أٓ ُم٤م فمرف ذم هذه

 هق يمام اخلٗمل اًمذيمر ومخػم ذًمؽ ؾمقى ُم٤م أُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه..أصقاشمٙمؿ ارومٕمقا 

 قمغم أرسمٕمقا » إؿمٕمري ُمقؾمك أب طمدي٨م آٟمٗم٤مً  وطمًٌٙمؿ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم ُمٕمروف

 وهق اًمٌٞم٤من، ؾم٤مئر ؾمٌؼ ُم٤م: إومم ُمالطمٔمت٤من، هٜم٤م صمؿ مج٤مقمٞم٦م سمّمقرةش  أنٗمًٙمؿ

 يٙمقن أن جيقز ٓ سمؾ واطمد سمّمقت اجلامقم٦م شمٚمٌٞم٦م شمٙمقن أن ومٞمٝم٤م يِمؽمط ٓ هذه اًمتٚمٌٞم٦م

 وإٟمام يمذًمؽ، جيقز أن يٙمقن ٓ سمؾ وم٘مٚم٧م أضسم٧م صمؿ يِمؽمط ٓ ىمٚم٧م يمذًمؽ إُمر

ٌ ل واطمد يمؾ  .ٟمٗمًف ـمقل أو ٟمٗمًف ىِمٍَم  وطم٥ًم ـم٤مىمتف، طم٥ًم ُيَٚم

 اًمٗمجر صالة قم٘م٥م سمٕمْمٝمؿ يٗمٕمٚمف يمام اجلامقمل اًمذيمر أظمٓم٤مء وُمـ ؿم١مم وُمـ

ف سمٞمٙمقن واطمد ضمدًا، ؾمٞمئ٦م فم٤مهرة واعمٖمرب ًُ  سمٞمِمقف صمؿ اجلٛمٚم٦م، سمٞم٘مٓمع ىمّمػم َٟمَٗم

 ٟمٔم٤مم قمغم  حمرُم٤مً  يٙمقن واًمقىمػ اًم٘مٓمع سم٠من سمٞمٜمتٌف وُم٤م سمٞمٚمح٘مٝمؿ، ؾمٌ٘مقه اجلامقم٦م

 .اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م ُمالطمظ يم٤مٟم٧م هل -ُمثالً – واًمتجقيد اًم٘مراءة

 قمغم سم٤مٕظمرى، إومم اًمتٝمٚمٞمٚم٦م يرسمٓمقن أهنؿ أقمامهلؿ وؾمقء أجْم٤مً  ؿم١مُمٝمؿ ُمـ

 ي٠مظمذ أن اعمَُٝمٚم ٚملم ه١مٓء ُمـ ومرد ًمٙمؾ اعمج٤مل يٗمًحقن وٓ ٟمٗمس سمٞم٠مظمذوا ُم٤م إىمؾ

٤م ًً : سمٞمقصٚمٝم٤م ٓ اهلل، إٓ إهل ٓ: اٟمتٝم٧م ىمدير رء يمؾ قمغم وهق اًمتٝمٚمٞمٚم٦م، آظمر ذم ٟمٗم

 يمٜم٤م وهذا إهل، ٓ قمٜمد ويـ اٟم٘مٓمع ٟمٗمًف واطمد اهلل، إٓ إهل ٓ ىمدير رء يمؾ قمغم وهق

 اعمٝمؿ ضر ومٞمٝم٤م ُم٤م وطمده٤م إهل ٓ ذك يمٗمر إهل إٓ إهل ٓ: قمٜمد وَمَروٞم٦م ُمش ٟمًٛمٕمف

 ذك هل ًمٗمٔمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ذم ومٞم٘مٕمقن سمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ أصقات يرسمٓمقن أهنؿ اعمٝمؿ
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 ًمٗمٔمل ذك ىمٚمٜم٤م يمام هذا ٕن واًمٙمٗمر: سم٤مًمنمك قمٚمٞمف حيٙمؿ ٓ إٟم٤ًمن ـمٌٕم٤ًم،  ًمٗمٔمل

 وآسمتداع اًمٚمٗمٔمل اًمنمك هذا إمم وأوصٚمٝمؿ أوداهؿ اًمذي ُم٤م وًمٙمـ ىمٚمٌٞم٤مً  ذيم٤مً  ًمٞمس

 !اًمديـ ذم

 طم٥ًم سمٞمٚمٌل واطمد يمؾ واًمٕمٛمرة، احل٩م ذم اًمتٚمٌٞم٦م وُمٜمٝم٤م يُمٚم ٝم٤م إذيم٤مر: وًمذًمؽ

ف، ٟمِم٤مـمف ًِ  .سمجٜمٌف اًمذي زُمٞمٚمف طمرف ُمع وطمرومف صقشمف سمػمسمط ُم٤م وَٟمَٗم

 ٕنف ُم٤مٟمع: ومٞمف ُم٤م وهذا إصقات، شمٚمت٘مل إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم أنف اعمالطمظ وُمـ

ع ٓ أنف ومٙمام سمداه٦م ٌ ل، ُمـ صقت ُمع صقشمف يٛمٌم أن يت٘مّمد، أن اعمٚمٌل ذم ُينْمَ  ُيَٚم

 قمٜمف ُمٜمٝمل شَمَٙمٚم ػ هق إُمريـ ُمـ يمؾ ٕنف قمٜمف: يٗمؽمق أنف ي٘مّمد أن يٜمٌٖمل ٓ يمذًمؽ

 .إومم اعمالطمٔم٦م هل هذه ذقم٤مً 

 اًمٜم٤ًمء أن وهل اًمٜم٤مس، جلامهػم سم٤مًمٜم٦ًٌم همري٦ٌم شمٙمقن وىمد: اًمث٤مٟمٞم٦م اعمالطمٔم٦م

 صقت إن-ُمثالً - ي٘م٤مل ُم٤م هٜم٤م ؾمٞم٘م٤مل سم٤مًمتٚمٌٞم٦م، أصقاهتـ رومع ذم اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ

 صقت أن قمغم يدل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم ٟمجد ٓ يمٜم٤م وإن ٟمحـ قمقرة، اعمرأة

ة أن ٟمرى ًمٙمٜمٜم٤م قمقرة، اعمرأة  ومْمالً  ًمٚمرضم٤مل خم٤مـمٌتٝم٤م ذم صقهت٤م شمرومع ٓ أن جي٥م اعمرأ

 هذه ذم إٓ اًمنمع، ذم اًمقاردة وإذيم٤مر ًمألوراد ذيمره٤م وقمٜمد اًم٘مرآن شمالوة قمـ

 .اًمتٚمٌٞم٦م وهل أٓ احل٩م ؿمٕم٤مئر ُمـ اًمِمٕمػمة

 اًمنميٕم٦م ذم هل٤م ُمثؾ ٓ اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٔم٤مهرة هذه أن: ذًمؽ ذم احلٙمٛم٦م وًَمَٕمّؾ 

ئع قمـ ومْمالً  ٟمٗمًٝم٤م،  يم٤مٟم٧م ًمق ظمالف قمغم هٜم٤م يْمٞمع اعمرأة صقت أن إظمرى، اًمنما

ة  يذاع يمام وضمؾ، قمز اهلل يمت٤مب اهلل يمالم سم٘مراءة وًمق صقهت٤م ومؽمومع ه٤مدئ ضمق ذم اعمرأ

 ذم جيقز ٓ ـمٌٕم٤مً  هذا ًمٚم٘مرآن، شمالوة هل٤م ومٜمنموا اعمٖمٜمٞم٦م، هذه يمٚمثقم ُأمّ  قمـ أطمٞم٤مٟم٤مً 

 صقت صدى ذم اًمٜم٤ًمء صقت يذه٥م اجلٛمٝمقر أصقات ُمع اًمتٚمٌٞم٦م أُم٤م اإلؾمالم،

 هذا يرومٕمقا  قَمؿّ  اًمّٚمـل هٜم٤م يمٚمثقم أم وٓ قم٤مئِم٦م وٓ زيٜم٥م أن ئمٝمر وٓ اًمرضم٤مل

 هذه ذم أصقاهتـ اًمٜم٤ًمء رومع ذقمٞم٦م طمٙمٛم٦م ُمـ هذا ومٚمٕمٚمف اًم٘مْمٞم٦م، شمْمٞمع اًمّمقت

 .اًمٕمٛمرة ذم أو ًمٚمح٩م اًمتٚمٌٞم٦م
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ر احلج٤مج ه١مٓء ويًتٛمر  اًمتًٌٞمح: اًم٤ًمسمؼ إدب ُمالطمٔم٦م ُمع اًمتٚمٌٞم٦م، ذم واًمُٕمامَّ

 اًمتٚمٌٞم٦م شمٜم٘مٓمع ومٝمٜم٤مك ُمٙم٦م، ُمِم٤مرف قمغم يّمٚمقا  طمتك واجل٤ٌمل، اًمقدي٤من ذم واًمتٙمٌػم

 اًمًالم، سم٤مب ُمـ اًمدظمقل ًمف شمٞمن إذا ًمف، شمٞمن سم٤مب أي   ُمـ اعمًجد ويدظمٚمقن

 سم٥ًٌم اًمزُمـ هذا ذم اًمّمٕم٥م ُمـ ٕنف ذًمؽ: ًمف شمٞمن إذا إومم ُمـ ًمٕمٚمف ومذًمؽ

 يم٤مٟم٧م اًمتل اًمًٜمـ هذه سمٙمؾ ي٠ميت أن ُمـ اعمًٚمؿ يتٛمٙمـ أن واًمٕمامر احلج٤مج ازدطم٤مم

ة  .اًمٞمقم اعمقضمقد آزدطم٤مم هذا يزدطمؿ ٓ قمدد ًمقضمقد يقُمئذ ُُمَٞمنَّ

ر احلرام، اعمًجد يدظمؾ أن أراد أو احلرام اعمًجد دظمؾ وم٢مذا  سم٠من أجْم٤مً  ُأَذيم 

 اًمرؾمقل عمًجد سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م يمام وسم٤مًمدقم٤مء، سم٤مًمتًٛمٞم٦م يدظمؾ أن: أي هق، هق إدب

 إؾمقد احلجر قمغم ويذه٥م اعمًجد، إمم يدظمؾ صمؿ اعمًجد إمم ي٠ميت صمؿ اًمًالم قمٚمٞمف

 أنٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي ًمٚم٥ًٌم أجْم٤ًم: ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر وهذا ذًمؽ ًمف شمٞمن إن وُيَ٘مٌٚمف ومٞمًت٘مٌٚمف

 ُمـ أطمداً  ي١مذي أن دون إؾمقد احلجر شم٘مٌٞمؾ ًمف شمٞمن وم٢مذا اًمزطم٤مم، ؿمدة ُمـ

- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل ويمام اًمًٜم٦م، مت٤مم ُمـ هق ومذًمؽ هلؿ، زطم٤مُمف سم٥ًٌم اعمًٚمٛملم

 أين ٓ وًمق شمٜمٗمع، وٓ شمي ٓ طمجر أنؽ ٕقمٚمؿ إين: قمٜمف صح ومٞمام -قمٜمف اهلل ريض

ٌ ٚمؽ ط اهلل رؾمقل رأج٧م ٌَّٚمتؽ ُم٤م ُيَ٘م  .ىَم

 سم٤مًمرأي ًمٞم٧ًم أهن٤م شمقىمٞمٗمٞم٦م وُمٕمٜمك شمقىمٞمٗمٞم٦م، اًمٕم٤ٌمدات أن شمٜمٌٞمف هذا وذم

 ٓ اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم هق إٟمام وآؾمتٜم٤ٌمط آضمتٝم٤مد وآؾمتٜم٤ٌمـم٤مت، وآضمتٝم٤مد

 ٟم٘مػ اًمٜمص ُمع شمقىمٞمٗمٞم٦م ومٝمل اًمٕم٤ٌمدات أُم٤م ُمٜمٝم٤م، ظم٤مص٤مً  ُمقىمٗم٤مً  يتخذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ سمد

عُٟمقَ  وٓ ٟم٘مٞمس وٓ ٟمجتٝمد وٓ  شمْمٛمٜمف، اًمذي واًمٗم٘مف اًمُٕمَٛمري إثر هذا ومروع ُمـ ؾم 

ٌ ُٚمُف؟ هؾ ط حمٛمد ىمٚم٥م قمغم اعمٜمزل اهلل يمالم ومٞمف اعمّمحػ   ُٟمَ٘م

 ذم ضم٤مء ُم٤م أطمًـ وُمـ اًمًٚمػ، قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف ح٤مذا؟ ٓ، :اجلقاب

 سمف ًمٚمٕمٛمؾ أنزل إٟمام: وم٘م٤مل اعمّمحػ، زظمروم٦م قمـ ؾمئؾ أنفش ؿمٞمٌف أب أبـ ُمّمٜمػ»

 ُم٤مذا؟ ىمٚم٧م أن٤م ُمًٕمقد، اسمـ...وم٤معمّمحػ اًمٙمالم هذا يِمٌف ُم٤م أو ًمزظمرومتف، وًمٞمس

 ُمّمٜمػ» ذم يمام ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد هق ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمًٕمقد اسمـ ذيمرت ُم٤م يمٞمػ

 ش.ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ
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 ُمـ وأقمغم أؾمٛمك هق اهلل، يمالم ُمـ ومٞمف سمام ؿمؽ سمال اعمّمحػ أن: وم٤مًمِم٤مهد

 ٓ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يم٤من ح٤م وًمٙمـ اجلٜم٦م، طمج٤مرة ُمـ يم٤من وًمق إؾمقد، احلجر

 وًمٗم٧م ذًمؽ، أنٙمر أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ: صم٤مٟمٞم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت صمؿ: أوًٓ  ذًمؽ، يٗمٕمٚمقن

 .سمف اًمٕمٛمؾ وهق اًم٘مرآن إٟمزال ُمـ اًمٖم٤مي٦م إمم اًمٜمٔمر

 أن ىمرأ  إذا ًمف ُيَزي ـ اإلٟم٤ًمن ًمٕمدوه أجْم٤مً  ُمٙم٤مئده ُمـ اًمِمٞمٓم٤من إن أىمقل وهٜم٤م

ٌ ٚمف،  يراب ُمـ أن اًمرسم٤م حتريؿ سمآج٤مت ي٘مرأ  ىمد وًمٙمـ ضمدًا، قمٔمٞمؿ اًمٌمء هذا ويٕمتؼم ُيَ٘م

 .ذًمؽ هيٛمف ومال وًمرؾمقًمف هلل حم٤مرب ومٝمق

َ  إن إؾمقد احلجر ًمت٘مٌٞمؾ ي٘مػ طمٞمٜمام: وم٢مذاً   سمٞمده إًمٞمف أؿم٤مر وإٓ ومٕمؾ ذًمؽ ًمف ُين 

 ومٞمف؟ ُم٤م وآ اًمرؾم٤مًم٦م ذم ُمذيمقر يده ُي٘مٌؾ وأن سمٞمده، يِمػم

 . ؿمٞمخٜم٤م ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 سمٕمض يم٤من سم٤مًمٕمّم٤م، إًمٞمف ُيِِمػم أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من اًمرؾمقل طمتك سم٤مإلؿم٤مرة، سمس ومٞمف، ُم٤م

 هذا ًمٙمـ وضمٝم٦م، َيْدُمل طمتك احلجر شم٘مٌٞمؾ ذم يزاطمؿ -ومٞمف ُيَ٘مّٚمد ٓ مم٤م وهذا- اًمًٚمػ

 شم٘مٌٞمؾ قمغم اًمٜم٤مس شمزاطمؿ ومال ىمقًي٤م، أراك إين: »ًمٕمٛمر ٟم٤مصح٤مً  ىم٤مل ط اًمرؾمقل يٕمٜمل

 سمٚمٖمتف ُم٤م أنف يٌدو هق هذا اسمـ هذا اسمـ هق يزاطمؿ يم٤من اًمذي أن واًمٖمري٥مش احلجر

 هذا ص٤مطم٥م إٓ قمٚمٞمف وُردَّ  َردَّ  إٓ أطمدٍ  ُمـ ُمٜم٤م ُم٤م: ي٘م٤مل هٜم٤م وُمـ ٕبٞمف اًمٜمٌل ٟمّمٞمح٦م

 .ط اًم٘مؼم

 قمج٤مسم٤ًم، قمج٤ٌمً  ؾمػمى اهلل، ؿم٤مء إن اعمرة هذه ذم إٓ يٕمتٛمر مل ُمـ إٟمٙمؿ: اعمٝمؿ

 يده وذم واىمػ واًمنمـمل احلجر، قمغم ويتٙمتٚمقن ويتزامحقن يّمٗمقن اًمٜم٤مس ؾمػمى

ٌ ؾ أن ًمؽ شمٞمن إن إؾمالُم٤مً  ًمٞمس هذا اًمٜم٤مس، هب٤م ي٘مرع ُم٘مرقمف  شمٞمن ُم٤م ومٕمٚم٧م، شُمَ٘م

 .ُمْمٞم٧م صمؿ أذت

ٌ ؾ أن اعمٕمتٛمر، يٗمٕمٚمف أن يٜمٌٖمل رء أول ومٝمذا  سمٞمده يٚمٛمًف أو إؾمقد احلجر ُيَ٘م

  سمٞمده يِمػم أو

  اًمٞمامين اًمريمـ وقمغم إؾمقد احلجر قمغم يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  :اًم٤ًمئؾ
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  يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .قمٓمر قمٚمٞمف يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤م اًمٞمامين اًمريمـ إؾمقد احلجر :اًم٤ًمئؾ

ن٤م ومٞمام سمٜم٤م ُمر ُم٤م :اًمِمٞمخ  هذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ واـمَّٚمٕمٜم٤م ىمرأ

 أُمر وم٘مد شمٓمٞمٞمٌٝم٤م، اعم٤ًمضمد دمٛمػم اعم٤ًمضمد دمٛمػم  ذم قم٤مم ٟمص قمٜمدٟم٤م اخل٤مص، اًمتٕمٓمػم

 ٕن اًمٙمٕم٦ٌم: أريم٤من شمٓمٞمٞم٥م ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى ٓ احلٞمثٞم٦م هذه ومٛمـ سمذًمؽ: ط اًمرؾمقل

 سمًٞمط ـمٞم٥م سمٞمٕمٜمل شمٓمٞمٞمٌف يٛمٙمـ ومال ضمدًا، يمٌػمة ؾم٤مطم٦م سمٚمد اهلل ؿم٤مء ُم٤م احلرام اعمًجد

  ٟمٕمؿ.. ُم٤مٟمع ذًمؽ ذم أرى ومال اعمٕمرووم٦م، اعم٤ًمضمد ُمـ اعمًجد ُمـ ـمرف ذم يقوع

 اًمريمـ عمس أردُت  وم٢مذا اًمٓمٞم٥م، ُمـ ممٜمقع اعمحرم ؿمٞمخٜم٤م، أردت هذا ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 . إؾمقد واحلجر اًمٞمامين

 ذًمؽ، ي٘مّمد ٓ ٕنف حمٔمقرًا: ًمٞمس إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا أردشمف، اًمذي هذا :اًمِمٞمخ

 ُمـ ظمٓم٠م ومٝمذا احلج٤مج، أو اًمٕمامر أجدي إمم يتٜم٘مؾ سمٓمٞم٥م ُيَٓمّٞمٌقن اًمذيـ سم٢مُمٙم٤من ًمٙمـ

 يقوع اًمٓمٞم٥م أن أدري ُم٤م اًمٓمقاوملم، أو احلج٤مج ه١مٓء ُمـ ظمٓم٠م وًمٞمس أوئلؽ

 . سمٞمدك وؿمٕمرت اًمٓمٞم٥م ُم٤م يقم عم٧ًم وأن٧م اًمريمـ، احلجر سمٜمٗمس

 يٓمٞمٌقه اًمٗمجر سمٕمد ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 . اًمٗمجر سمٕمد :اًمِمٞمخ

 . سمٜمٗمًف سمٞمٕمٓمر قمّٓمر، واطمد أيَّ  :اًم٤ًمئؾ

  اعمقفمٗملم؟ وإٓ احلج٤مج ُمـ يٕمٜمل ُملم واطمد أي :اًمِمٞمخ

 . اعمقفمٗملم :اًم٤ًمئؾ

 يٕمٚمٛمقن ُم٤م ضمٝمٚمف احلج٤مج ذول أُم٤م يٙمقن، أن يٜمٌٖمل ٓ هذا اعمٝمؿ، هذا :اًمِمٞمخ

 . ذًمؽ

  هذا؟ أو هذا متٜمع أن شمًتٓمٞمع ُم٤م اعمُـْحرم، اإلٟم٤ًمن قمـ ٟمتٙمٚمؿ :اًم٤ًمئؾ

  سم٤مًمٓمٞم٥م؟ ي٠ميت أجـ ُمـ اعمحرم هذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ
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 . سمٞمٓمٞم٥م اًمذي قمـ سم٠متٙمٚمؿ أن٤م اًمٓمٞم٥م، قمـ سم٤مشمٙمٚمؿ ُم٤م أن٤م :اًم٤ًمئؾ

  ُيَٓمٞم ٥م؟ اًمذي ُمـ ؾم٠مختؽ أن٤م :اًمِمٞمخ

 .احلٙمقُم٦م رسمام أن٤مس ومرق، ذم ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 صالة[ ذم] سمٞمٓمٞم ٌقا  ُمقفمٗملم يمٞمػ إٟمف: اًم١ًمال ضم٤مء قَمؿْ  ح٤م اًم١ًمال هذا :اًمِمٞمخ

ٛم٧م وىم٧م أّي  ذم ُم٤م ٓ: ىمٚم٧م أن٧م اًمٗمجر  ! يٓمٞمٌقن هؿ هٙمذا، اًمٜم٤مس وقَمٛمَّ

 . ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 .ُمٕمف اًمٓمٞم٥م طم٤مُمؾ ؿمق واًمرداء، اإلزار حمرم هق أن سم٠مؾم٠مل أن٤م  ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 . ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اعمًٚمٛملم يمؾ ُمش  :اًم٤ًمئؾ

 سمٓمٞم٥م اعمٙم٤من هذا شمٓمٞمٞم٥م اًمٕمٛمؾ، هذا جيقز ٓ اعمٝمؿ هٙمذا، ىمٚم٧م أن٧م :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٓمقاف يٌدأ اًمت٘مٌٞمؾ سمٕمد ـمٞم٥م يٜمٌٖمل، ُم٤م هذا اعمحرُملم، احلج٤مج أجدي إمم يتٜم٘مؾ

 ومٝمق احل٤مض، اًمٕمٍم ذم آضمتٝم٤مدات سمٕمض ُمـ قمؼمةً  ٟم٠مظمذ اًمٓمقاف، يٌدأ طمٞمٜمام هٜم٤م

 ذًمؽ، ًمف شمٞمن إن ُم٤ٌمذة ًمت٘مٌٞمٚمف إُم٤م سمقضمٝمف: إؾمقد احلجر ُمًت٘مٌالً  يٙمقن طمٞمٜمام

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم يمام احلجر، قمغم -أجْم٤مً - ضمٌٝمتف وسمقوع: وم٠مىمقل أن وأؾمتدرك

 هذه  يمؾ ذم ُمًت٘مٌالً  يٙمقن ومٝمق سمٞمده إًمٞمف أؿم٤مر وإٓ سمٞمده، عمًف وإٓ صحٞمح،

 قمٛمقم ذم يدظمؾ مم٤م أجْم٤مً  ومٝمق اًمٞمٛملم، إمم يٛمٞمٜم٤مً  ي٠مظمذ إؾمقد، ًمٚمحجر إطمقال

ـ ُيـِح٥م ط اهلل رؾمقل يم٤من: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م  ذم: رء يمؾ ذم اًمتََّٞمٛم 

ٚمف ره وذم شَمَرضم  ٚمف وذم شَمَٓمٝم   ش.يمٚمف ؿم٠منف وذم شَمٜمَٕم 

 وم٠مرضمقا  ي٤ًمرًا، وًمٞمس يٓمقف أن يريد قمٜمدُم٤م يٛمٞمٜم٤مً  ي٠مظمذ أنف: اًمِم٠من هذا ُمـ

 ومال ي٤ًمره، شمّمٌح أن اًمٙمٕم٦ٌم  يٛمٞمٜم٤مً  أظمذ أنف وسم٤مقمت٤ٌمر اعمالطمٔم٦م، هذه إمم آٟمت٤ٌمه

 ذم اًم٤ًمىمل أن ي٤ًمرًا، اًمٙمٕم٦ٌم ص٤مرت يٛمٞمٜم٤مً  أظمذ ح٤م هٜم٤م أنف إُمر، ُيِْمٙمؾ ٕن يٜمٌٖمل

 ُمـ َأظَمَذه احل٤مض، اًمٕمٍم ذم ظمٓم٠م هذا ي٤ًمره قمـ سمٛمـ يٌدأ يدظمؾ طمٞمٜمام اعمجٚمس

 .اًمٓم٤مئػ ي٤ًمر قمـ ص٤مرت اًمٙمٕم٦ٌم يمقن
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 ُمًت٘مٌؾ وهق يٛمٞمٜم٤مً  أظمذ أنف آسمتداء؟ يم٤من يمٞمػ آسمتداء، ٟمالطمظ أن جي٥م ًمٙمـ

 .اًمًٜم٦م هق آؾمت٘م٤ٌمل هذا إؾمقد، احلجر

 ي٤ًمرًا، أو ويٓمقف يٛمٞمٜم٤مً  ي٠مظمذ أن إُم٤م وؿَم٠ْمنَف، شُمِرك ًمق ًمٚمٛمًٚمؿ سمد ٓ: ومحٞمٜمئذٍ 

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م سمتٓمٌٞمؼ وإٟمام وآضمتٝم٤مد، اًمرواي٦م ُمـ ًمٞم٧ًم اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه

 قم٤مُمٙمؿ سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ، قمٜمل ظمذوا: »ومٞمٝم٤م ضم٤مء اًمتل

 .ط يم٤من ويمذًمؽش هذا

ٌَّٚمف احلجر اؾمت٘مٌؾ ط اًمرؾمقل: وم٢مذاً   يٛمٞمٜم٤مً  أظمذ صمؿ قمٚمٞمف، ضمٌٝمتف وووع َوىَم

 سمدء سم٤مًمٌدء ىمٚمٜم٤م سم٤مًمٜمتٞمج٦م إطمٜم٤م سمٞمٝمٛمٜم٤م ُم٤م اًمٞم٤ًمر، قمغم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٙمٕم٦ٌم ص٤مرت

 -ُمثالً – يدظمؾ اًمذي اًم٤ًمىمل يمذًمؽ ي٤ًمرًا، اًمٙمٕم٦ٌم وي٤ًمًرا يٛمٞمٜم٤مً  سمدأ يم٤من أنف اًمٕمٛمؾ،

  إخ هبذا سمٞمٌدأ ُم٤م يٛمٞمٜمف هذا ٕنف هٜم٤مك: ضم٤مًمس اًمذي سم٤مٔظمر يٌدأ اًم٤ٌمب هذا ُمـ

 سَمّٞمٜمف قمغم شمٙمقن طمتك هذه إمم هذه وشم٘مري٥م اًم٘مْمٞم٦م شمِمٌٞمف هٙمذا ي٤ًمره قمـ هق اًمذي

 صمؿ إؾمقد، احلجر سمت٘مٌٞمؾ اًمٌدء ُمتٜم٤مومرة، همػم يمٚمٝم٤م ُمتج٤موسم٦م أهن٤م ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ُمـ

 إذا طمٞمٜمئذٍ  إؿمٙم٤مل ومالش يمٚمف ؿم٠منف وذم:»قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمع مت٤مُم٤مً  يٚمت٘مل يٛمٞمٜم٤مً  اعمٌم

 . سمٞمٛمٞمٜمف اًمٙمٕم٦ٌم طمقل سم٤معمٌم أجْم٤مً  سمدأ ط اًمٜمٌل ٕن سمٞمٛمٞمٜمف: يٌدأ أن اًم٤ًمىمل دظمؾ

شمف يٌدأ احلجر يًت٘مٌؾ أن سمٕمد ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م :اًم٤ًمئؾ  وهق ظمٓمقا

  اًمٙمٕم٦ٌم؟ ُمًت٘مٌؾ

  طمجج٧م؟ ُم٤م أن٧م ٓٓٓ، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  طمجج٧م؟ أن٧م :اًمِمٞمخ

 زواي٤مه ُمـ زاوي٦م شمًت٘مٌؾ أن٧م يمٞمػ يًت٘مٌؾ، هق أظمل، ي٤م اًم٥ًٌم هق هذا

 يٛمٌم إٟمام رأؾم٤ًم، اًمٙمٕم٦ٌم جيٕمؾ ٓ اًمٙمٕم٦ٌم يًت٘مٌؾ ٓ ومٝمق ر،احلج ومٞمٝم٤م اًمتل إرسمٕم٦م

 .اًمزطم٤مم طم٥ًم وقمغم ىمٚمٞمالً 
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 ويده ويمتٗمف يٛمٌم راح إـمالىم٤ًم، طمقهل٤م ذم ُم٤م يٕمٜمل ظم٤مًمٞم٦م، اًمٙمٕم٦ٌم أن ومروٜم٤م إذا

 أج٤مم ذم طمتك اًمقاىمع ٕن ظمٞم٤مل: هذا ًمٙمـ اًمٙمٕم٦ٌم، ُمـ اًمنمىمل اجلدار متس اًمٞمنى

 ُمـ سمد ٓ يٛمٞمٜم٤مً  يٛمٌم ومٝمق اًمٙمٕم٦ٌم، ضمدار ُمـ ىمريٌلم ٟم٤مس هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ اًمزطم٤مم

 أجش؟ سم٥ًٌم ظمٓمقات شمتٚمقه٤م ىمد ظمٓمقه ُمـ سمد ٓ ٟمٕمؿ سمد، ٓ إىمؾ قمغم ظمٓمقه

ر أن آٟمٗم٤مً  أردت أن٤م ًمٙمـ اًمزطم٤مم،  أن: إُمر هذا ُيِْمِٙمؾ ٓ سمحٞم٨م اعمقوقع ُأَصق 

 .ي٤ًمره قمـ ص٤مرت اًمٙمٕم٦ٌم

 سمد ٓ هٜم٤م ي٘مػ ح٤م ومٝمق اًمزاوي٦م ُمثالً  هذه سمد ٓ ومٝمق ٓ، سمٞم٤ًمره اإلٟم٤ًمن يٌدأ: إذاً 

 يٛمٌم ٓزم ذم يم٤من ًمق أُم٤م أطمد، يٙمـ مل وًمق طمتك اًمٓمريؼ يًتٚمؿ طمتك هٙمذا يٛمٌم ُم٤م

 ُُمـْحِرم هق سمٞمٙمقن يٜمٓمٚمؼ أن سمٕمد احل٤مًم٦م هذه ذم ٟمٕمؿ، أي شمّمقرت، أن٧م يمام ظمٓمقات،

 ُمـ إقم٤مضمؿ قمٗمقاً  إضم٤مٟم٥م ظم٤مص٦م إؾمػ ُمع ٟمراهؿ احلج٤مج ُمـ يمثػم ورداء، سم٢مزار

 سمٚمدهؿ: ُمـ حيرُمقن ُم٤م اهلل وإٟمِم٤مء إطمراُمٝمؿ ؾم٤مقم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مقن يٕمٜمل أُمث٤مًمٜم٤م، هؿ

رين ٕنف  أرسمٕملم صمالصملم ُمٜمذ اًمِم٤مم دُمِمؼ ذم أن٤م أنف أن، أُم٤مُمل اًمذي إومٖم٤مين هذا َذيمَّ

 هذا؟ ُم٤م ظمػًما  ًمف ىمٚم٧م قمٚمٞمف، ومًٚمٛم٧م يمتٗمف، قمـ ويم٤مؿمًٗم٤م ُُمـْحِرُم٤مً  ؿمٞمخ٤مً  رأج٧م ؾمٜم٦م،

 ح٤مذا؟ أومٖم٤مٟمًت٤من، ُمـ سمٚمده ُمـ حمرم هق ىم٤مل

 .أهٚمف دارة ُمـ اعمحرم ُيـْحِرم أن قمغم حتض أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ٕن

 ُمٜمٙمرة هل سم٤مًمت٤مزم اإلؾمٜم٤مد: صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم -هلل واحلٛمد- إطم٤مدي٨م هذه

 ُمـ أطمرم ُم٤م ط اهلل ومرؾمقل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل هدي َّت٤مًمػ ٕهن٤م ح٤مذا؟ اعمتـ،

َتح٥م اعمٞم٘م٤مت همػم ُمٙم٤من يم٤من وًمق ُمًجده ًْ م ُي  اًمرؾمقل ُمًجد ًمٙم٤من ُمٜمف اإلطمرا

 ُيـْحِرم مل وأقمٜمل ُيـحرم، مل ط اهلل رؾمقل ًمٙمـ ُمٜمف، اإلطمرام سمذًمؽ أومم اًمًالم قمٚمٞمف

 ُم٤مش حيرم مل» ُمٕمٜمك ًمٞمس اإلطمرام، يٜمقِ  مل أي ُمٕمل شمالطمٔمقه٤م أن أرضمق دىمٞم٘م٦م وهٜم٤م

م يٚمٌس ىمد ٓ اإلطمرام، ًمٌس  يم٤من إذا ظم٤مص٦م يمٚمٌس، أهٚمف دويرة ُمـ اإلٟم٤ًمن اإلطمرا

 ورداءه إزاره ويٚمٌس صمٞم٤مسمف يٜمزع أن ًمف يتٞمن ٓ وم٘مد -ُمثالً - اًمٓم٤مئرة يريم٥م أن يريد

 اًمٜم٤مس أُم٤مم ئمٝمر أن خيجؾ وىمد واًمرداء، اإلزار سمٞمٚمٌس يٕمٜمل سمٞمحرم هق: وم٢مذاً  ٓ،
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 رأؾمف ُمـ اًم٘مٚمٜمًقة ورومع هذه اًمٕم٤ٌمي٦م رومع اعمٞم٘م٤مت ىم٤مرب ُم٤م وم٢مذا قمٚمٞمف، ومٞمتٕمذر هٙمذا،

 .آظمره إمم

 احلَُٚمْٞمٗم٦م: ذي ُمـ إٓ اإلطمرام ٟمقى ُم٤م ًمٙمٜمف سمٞمتف، ُمـ اإلطمرام ًمٌس وم٤مًمرؾمقل

 ٓسمـش قمٜمٝم٤م واًمٜمٝمل اًمٌدع» يمت٤مب ذم أفمـ ومٞمام ىمرأتف يمٜم٧م أثر اًمّمدد هبذا ويٕمجٌٜمل

 رائع أثر طم٤مل يمؾ قمغمش ًمٚمِم٤مـمٌل آقمتّم٤مم» يمت٤مب ذم ذًمؽ ًمٕمؾ أو اًم٘مرـمٌل وو٤مح

 رأى اعمديٜم٦م، اهلجرة دار إُم٤مم يم٤من أنف وشمٕمٚمٛمقن -اهلل رمحف- ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم أن ضمدًا،

 شم٤ٌمرك اهلل إمم يت٘مرب أن يريد ىم٤مل ذًمؽ قمـ ؾم٠مخف اعمديٜم٦م، ذم وهق أطمرم ىمد رضمالً 

: ًمف ىم٤مل ،ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م سمٛمخ٤مًمٗم٦م اهلل إمم شمت٘مرب أن شمريد أن٧م: ًمف ىم٤مل وشمٕم٤ممم،

 ومذيمر احلٚمٞمٗم٦م، ذي إمم اعمديٜم٦م ُمـ احلٚمٞمٗم٦م ذا ُمـ ظمٓمقات هل إٟمام هذه، خم٤مًمٗم٦م وأي  

 . ٟمٕمؿ اإلٟمٙم٤مر، أؿمد قمٚمٞمف َأنْٙمر وإٟمام سم٤مًمْمٌط أن حئمرين ٓ ُمٕمٜم٤مه٤م قم٤ٌمرة

ره- ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ﴿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك سم٘مقًمف َذيمَّ ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  .﴾...َأُْمِرهِ  قَم

راً  وىم٤مل اإلٟمٙم٤مر أؿمد قمٚمٞمف وم٠منٙمر  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف اعمخ٤مًمٗم٦م، هذه ُمـ ًمف ُُمـَحذ 

ـَ  ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  ذًمؽ ىم٤مل هٜم٤م ﴾َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأنْ  َأُْمِرهِ  قَم

ره ظمٓمقات، هل وإٟمام هذه، ومتٜم٦م أي  : اًمرضمؾ  ُمٜمؽ أقمٌد وهق ط رؾمقل سم٠من وَمَذيمَّ

م اًمٕمٛمرة إمم اًمذه٤مب يم٤من ومٚمقا  ُمٜمؽ، هلل وأت٘مك  اًمرؾمقل يم٤من اعمديٜم٦م ُمـ واإلطمرا

 .ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف

 ُمـ وم٘مط ًمٞمس ُيـْحِرُمقن إقم٤مضمؿ، احلج٤مج ه١مٓء ُمـ يمثػماً  أن: وم٤مًمِم٤مهد

 إٓ سمدقم٦م اًمٙمِمػ ومٝمذا إجٛمـ، ُمٜمٙمٌٝمؿ قمـ يٙمِمٗمقن صمؿ اعمٞم٘م٤مت، وىمٌؾ سمؾ اعمٞم٘م٤مت،

 يمتٗمف قمـ يٙمِمػ ومٞمٓمٚمع وم٘مط، اًم٘مدوم ـمقاف وم٘مط اًم٘مدوم وـمقاف اًمٓمقاف، أثٜم٤مء ذم

 إومم، اًمثالصم٦م إؿمقاط ذم يرُمؾ وهيرول اًمِمامل يمتٗمف قمغم اإلزار سم٘مٞم٦م ويٚم٘مل اًمٞمٛملم

 سملم ُم٤م إٓ ظم٤مص ذيمر اًمٓمقاف أثٜم٤مء ذم هٜم٤م وًمٞمس اًمٕم٤مدي٦م، ُمِمٞمتف يٛمٌم اًمٌ٘مٞم٦م وذم

ٜم٤َم﴿ اًمٙمريٛم٦م أي٦م ي٘مرأ  أن وذًمؽ إؾمقد واحلجر اًمٞمامين اًمريمـ ْٟمٞم٤َم ذِم  َآشمِٜم٤َم َرسمَّ ٜم٦َمً  اًمد  ًَ  طَم

ٜم٦َمً  أظَِمَرةِ  َوذِم  ًَ  شمٞمن ُم٤م شمال ؿم٤مء إن ًمف شمٞمن ومام اجلٝم٤مت سم٘مٞم٦م أُم٤م ﴾اًمٜم٤َّمرِ  قَمَذاَب  َوىمِٜم٤َم طَم

 سمٕمض ذم ص٤مطمٌف ُمع حتدث أو إذيم٤مر، ُمـ ٟمقع سم٠مّي  اهلل ذيمر أو اًم٘مرآن، ُمـ ًمف
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 ًمٙمـ سمف، سم٠مس ٓ ذًمؽ يمؾ احل٩م، سمٛمٜم٤مؾمؽ يتٕمٚمؼ ومٞمام ظم٤مص٦م اًمديٜمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 اًمٓمقاف ضمٕمؾ ط اًمٜمٌل أن ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام ُمٜمف، وم٤مئدة ٓ اًمذي اًمٙمالم قمـ يٌتٕمد

 .سمخػم إٓ يتٙمٚمؿ ومال اًمٙمالم أب٤مح وإٟمام صالة،

 شمٙمقن ؾمٌٕم٤ًم، شمٕمٚمٛمقن يمام شمٙمقن وإؿمقاط سم٤مًمٓمقاف، اعمتٕمٚم٘م٦م إُمقر ُمـ ومٝمذا

ع، إجٛمـ اعمٜمٙم٥م قمـ واًمٙمِمػ سم٤مٓوٓم٤ٌمع ذيمرٟم٤م يمام  سم٘مٞم٦م ذم ينع ٓ صمؿ واإلها

 .إرسمٕم٦م إؿمقاط

 إمم يًتٛمر آوٓم٤ٌمع أم آوٓم٤ٌمع، ُمع ُمرسمقط هذا اًمرُمالن هؾ ظمالف ذم وهٜم٤م

 أُم٤م اًمِمقط، أظمر إمم ُمْمٓمٌٕم٤مً  ئمؾ أنف ذايمريت ذم سم٘مل ومٞمام شمرضمح واًمذي ؿمقط، آظمر

: شمذيمػم وم٤مشمٜمل اًمٓمقاف، هذا ُمـ يٜمتٝمل أن سمٕمد إومم، اًمثالصم٦م إؿمقاط ومٗمل اًمرُمالن

 اًمٚمٛمس ًمف شمٞمن إن إؾمقد اًمريمـ ُمـ يمالم يم٤من هٜم٤م اًمٙمالم اًمٞمامين، سم٤مًمريمـ ُمر إذا

 قمـ ومْمالً  إؾمقد احلجر عمس ُمـ سمٙمثػم أهقن دمرسم٦ًم، أهقن وهذا ُم٣م، وإٓ ومٗمٕمؾ

 هذا اًمٜم٤ًمء، يديف سملم يم٤من إذا ظم٤مص٦مً  ُيَزاطمؿ، أَّٓ  يٜمٌٖمل: ذًمؽ ُمع وًمٙمـ شم٘مٌٞمٚمف،

 وٓ ؾمٌٞمٚمف، ذم ُم٣م وإٓ شَمٞمَّن  إن ومٞمٚمٛمس اًمت٘مٌٞمؾ، هٜم٤مك ًمٞمس اًمًٜم٦م، هق اًمٚمٛمس

 .اًمريمٜملم سملم آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة أي٦م ي٘مرا  أن هذا اًمٚمٛمس يٜمًٞمٜمف ٓ أن يٜمٌٖمل

ؿ أؿمقاط، ؾمٌٕمف اًمٓمقاف ُمـ اٟمتٝمك ُم٤م وم٢مذا  قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم اعم٘م٤مم ؿمٓمر َيٛمَّ

 قم٤مُم٦م ُمٜمف يتٛمٙمـ ٓ اًمٙمٕم٦ٌم دظمقل أن ٟمٔمري، يمالم وضمف هذا واًمًالم اًمّمالة

 !  اًمٜم٤مس

 . اًمٙمٕم٦ٌم قمغم سمٞمٓمقومقا  أطمٞم٤مٟم٤مً  ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 صحٞمح، همػم ـمقاف هذا احلجر، وراء ُمـ يٓمقف ٓ اًمذي هذا ٓ، آه، :اًمِمٞمخ

 ُمٙم٦م ومتح همزوة ذم ط اًمٜمٌل ح٤م اًمٙمٕم٦ٌم، ُمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام احلجر ٕن

 -دىمٞم٘م٤مً  وصٗم٤مً - قمٜمف اهلل ريض سمالل ووصػ ريمٕمتلم، وصغم اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف دظمؾ

 سملم صغم أذرع، صمالصم٦م اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار وسملم سمٞمٜمف يم٤من أنف ذًمؽ ُمـ ط اًمٜمٌل صالة

 هل٤م وم٘م٤مل وزوضمٝم٤م َٟمٌِّٞمٝم٤م ومٕمؾ شمٗمٕمؾ أن قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أرادت ظمرج ح٤م صمؿ اًمٕمٛمقديـ،

 اًمٙمٕم٦ٌم، سمٜمقا  ح٤م ىمقُمِؽ  وإن اًمٙمٕم٦ٌم، ُمـ وم٢مٟمف احلجر ذم َصّٚمـل» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف
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 وًمٌٜمٞمتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم هلدُم٧م سم٤مًمنمك، قمٝمد طمديثقا  ىمقُمِؽ  أن وًمقٓ اًمٜمٗم٘م٦م: هبؿ ىمٍمت

 ُمٜمف، يدظمٚمقن سم٤مسًم٤م سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ىمقاقمد قمغم

 اًمرؾمقل ًمٙمـش ُمٜمف خيرضمقن وسم٤مب ُمٜمف، يدظمٚمقن سم٤مسًم٤م إرض ُمع سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م

 ووؾمٕمٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم هدم ًمق ومٞمام اإليامن، وٕمٗم٤مء ُمـ ومتٜمف شمثقر أن ظمٌم اًمًالم قمٚمٞمف

 ش.اًمّمالة اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ إٟمف احِلْجر، ذم صكم: »هل٤م ىم٤مل وًمذًمؽ ومٞمٝم٤م: احِلْجر وأدظمؾ

 إخ ىم٤مل يمام احلجر ذم اًمٓمقاف أثٜم٤مء ذم اًمدظمقل اًمّمالة، جمرد ُم٤مٟمع ٓ احلجر ذم

ومف طمٞمٜمئذٍ  يٕمتؼم ٓ اًمٓمقاف، ٟمّمػ يٕمٜمل ؿمؽ سمال ومٝمذا اًم٤ًمئؾ وم٤مً  ـمقا  صحٞمح٤ًم، ـمقا

 هذا هٜم٤مك أجْم٤مً  يتزامحقن ٟمراهؿ يمام اًمّمالة جمرد أُم٤م اإلقم٤مدة، ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ومٕمؾ ومٛمـ

 ضمقف ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمٝم٤م صاله٤م ؾمٜم٦م جمرد ٕنف ًمٚمتزاطمؿ: وضمف ٓ

 أُم٤م سم٤محلجر، ومتّمكم صغم هق يمام شمّمكم أن أرادت إذا قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وأُمر اًمٙمٕم٦ٌم،

 ذم اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس هذا اًمرضم٤مل، ُمع اًمٜم٤ًمء اظمتالط ظم٤مص٦م هٜم٤مك اًمّمالة ذم اًمتزاطمؿ

 .رء

 هٜم٤مك يّمكم أن سمد وٓ اًمًالم، قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم اعم٘م٤مم ي٠ميت ؾمٌٕم٤مً  اًمٓمقاف سمٕمد

 .ريمٕمتلم

 اعم٘م٤مم: قمٜمد ضمداً  ؿمديد زطم٤مم يّمػم -أقمتٛمر أو طم٩م ُمـ ٓطمظ يمام- وهٜم٤م

 عمس ذم أو احلجر شم٘مٌٞمؾ ذم ىمٚمٜم٤مه اًمذي إدب ٟمٗمس هٜم٤مك اعمّمكم ومٞمٚمتزم وًمذًمؽ

 هٜم٤مك يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اًمزطم٤مم قمـ يٌتٕمد يٕمٜمل احلجر، ذم اًمّمالة ذم أو اًمٞمامين اًمريمـ

 ومٕمغم سمٕمْمٝمـ، اًمرضم٤مل ُمع خيتٚمٓمـ أهنـ طمٞم٨م اجل٤مهالت، اجلريئ٤مت اًمٜمًقة سمٕمض

 يّمكم أن ذًمؽ يمٚمٗمف وًمق صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمٜم٤ًمء زمح٦م وقمـ أوًٓ، اًمزطم٤مم قمـ يٌتٕمد أن اًمرضمؾ

ُِذوا﴿  اًم٘مرآن ذم وشمٕم٤ممم  شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمٕمٜمك ٕن اعم٘م٤مم: قمـ سمٕمٞمداً  ـْ  َواَّتَّ ِهٞمؿَ  َُمَ٘م٤ممِ  ُِم  إسِْمَرا

 اعمٓمٚمؼ اًمٜمص إن: اًمٕمٚمامء ومٞم٘مقل اإلُمٙم٤من، ىمدر قمغم يٓمٌؼ اًم٘مرآين اًمٜمص ومٝمذا ﴾ُُمَّمغمًّ 

 اؾمتٓم٤مع ُم٤م اعم٘م٤مم ُمـ ي٘مؽمب يّمكم أن يريد اًمذي أن: هذا وُمٕمٜمك إـمالىمف، قمغم جيري

 ي٠مظمذ يٛمٞمٜم٤مً  ي٠مظمذ مت٤مُم٤مً  اعم٘م٤مم ادم٤مه أو ُمثالً  إول اًمّمػ ذم ًمف يتٞمن مل ؾمٌٞمال، ذًمؽ إمم

 اًمزطم٤مم قمـ يٌتٕمد هق اًمزطم٤مم اؿمتد ُمٝمام راسمع، صم٤مًم٨م صػ اًمث٤مين اًمّمػ يت٠مظمر ي٤ًمراً 
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 ُمٓمٚمؼ اًمٜمص ٕن اًم٘مرآين: اًمٜمص هذا طم٘مؼ ىمد ويٙمقن وظمٚمٗم٤م وي٤ًمرًا، يٛمٞمٜم٤مً 

ُِذوا﴿ ـْ  َواَّتَّ ِهٞمؿَ  َُمَ٘م٤ممِ  ُِم  ذم يّمكم أن اًمزطم٤مم ًمِمدة إُمر أدى ًمق طمتك ﴾ُُمَّمغمًّ  إسِْمَرا

 .ضمداً  ٟم٤مدر يٕمٜمل أفمـ ومٞمام هذا ًمٙمـ إبقاب، ُمـ ىمري٤ٌمً  يٕمٜمل اخلٚمػ، ذم هٜم٤مك اًمًدة

ٟمف، وسمٕمض هق يتٗمؼ أن حي٤مول أن هٜم٤مك اعمّمكم ُيالطمٔمف أن يٜمٌٖمل اًمذي صمؿ  إظمقا

 طمدي٨م قمغم اًم٘م٤مئؿ اجلٝمؾ ٕن ي٘مٓمٕمقه٤م: أن صالهتؿ وسملم اح٤مرة سملم حيقًمقن سمحٞم٨م

ٗمف اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض طمتك اًمٜم٤مس، أيمثر قمٜمد يٕمٜمل جمٝمقل،  صح ًمق صمؿ أوًٓ، َوٕمَّ

 يدي سملم اعمرور إصمؿ ُمـ ُمًتثٜمك احلرام اعمًجد أن سمف حيتجقن طمٞم٨م صم٤مٟمٞم٤ًم، دًٓمتف

 اًمًٜم٦م، ذم هل٤م أصؾ ٓ سم٤مـمٚم٦م دقمقى وهذه اًمًؽمة سم٤مَّت٤مذ إُمر ُمـ وُمًتثٜمك اعمّمكم،

 ط اًمٜمٌل أن وهمػمهش اًمٜم٤ًمئل» اًمًٜمـ سمٕمض ذم ُمروي طمدي٨م ذًمؽ ذم وؿمٌٝمتٝمؿ

ون اًمٓم٤مئٗملم واًمٜم٤مس صغم  .يديف سملم َيُٛمر 

 سمٕمض ذم ضمٝم٤مًم٦م ومٞمف ٕن إؾمٜم٤مده: طمٞم٨م ُمـ يّمح ٓ: أوًٓ  احلدي٨م، هذا إن: ىمٚمٜم٤م

 اًمَٓمّقاوملم أن ومٞمف وًمٞمس احلدي٨م، هذا َصحَّ  ًمق: صم٤مٟمٞم٤مً  قمداًمتٝمؿ، شمث٧ٌم مل اًمتل اًمرواة

 هق هذا ٕن ؾمجقده، ُمقوع وسملم سمٞمٜمف سمٛمٕمٜمك اًمرؾمقل، يدي سملم يٛمرون يم٤مٟمقا 

 وسملم اعمّمكم سملم ُمرور هق إٟمام اعمّمكم، يدي سملم ًمٚمامرّ  سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٛمٜمقع اعمحذور

 يم٤من وًمق اح٤مر، قمغم إصمؿ ٓ ومٝمذا اًمًجقد ُمقوع وراء َُمرّ  إذا أُم٤م ؾمجقده، ُمقوع

 سملم اح٤مر ُمر وم٢مذا ؾمؽمة، يتخذ مل اًمذي اعمّمكم هذا قمغم اإلصمؿ إٟمام ؾُمؽْمًة، يتخذ مل اعمّمكم

 هٜم٤مك يٗمٕمٚمقن يمام وُمٜمتٌف قم٤ممل وهق ؾمجقده ُمقوع وسملم ُمقوٕمف سملم أي اعمّمكم يدي

 يمام اًمرؾمقل ٕن شم٘م٤مشمٚمٝمؿ: أن سمدل وي٘م٤مشمٚمقٟمؽ خي٤مصٛمقٟمؽ أن احلرام، اعمًجد ذم

 يٛمر أن ُمٜمٕمتف ٕنؽ ي٘م٤مشمٚمقٟمؽ هؿش ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف، أبك وم٢من» ىم٤مل شمٕمٚمٛمقن

 . اعمّمكم يدي سملم اعمرور ومٞمف ي٤ٌمح احلرام اعمًجد أن: اًم٤ٌمـمؾ اًمزقمؿ هبذا يديؽ، سملم

 اًمرضم٤مل؟ يدي سملم يٛمرون اًمٜم٤ًمء :اًم٤ًمئؾ

ٌْٓمؾ اًمّمحٞمح اعمذه٥م ذم هذا ٕن أؿمٙمؾ: اًمٜم٤ًمء :اًمِمٞمخ  هذا ًمٙمـ اًمّمالة، ُي

رٟم٤م ٤مج أيمثر سم٤مًمًٜم٦م اجلٝمؾ ُمِم٤ميمؾ ُمـ وهذه اًمًؽمة، سمٗم٤مئدة ُيَذيم   ُمـ يمثػم أو احلُجَّ

 سمٛمرور صالشمف شمٌٓمؾ احلج٤مج ُمـ يمثػم اًم٘مقل، ذم ُم٤ٌمًمٖملم ٟمٙمقن ٓ طمتك احلج٤مج
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 رضمؾ ؾمؽمةً  شمتخذ أن ويٙمٗمٞمؽ ؾمؽمة، اَّتذوا ُم٤م أهنؿ اًم٥ًٌم أجدهيؿ: سملم اًمٜم٤ًمء

ة ومٛمّرت آظمره إمم اهلل رؾمقل قمغم يّمكم اهلل يذيمر يًٌح ضم٤مًمس  هذا وسملم سمٞمٜمؽ  اُمرأ

 شمّمكم ؾم٤مطمتف ذم احلرام اعمًجد ذم هٙمذا شم٘مػ أُم٤م صحٞمح٦م، ومّمالشمؽ اجل٤مًمس

 ُمـ أرو٤مً  شمرُمٞمؽ ورسمام سمدٟمؽ يٛمس يٙم٤مد سمٕمْمٝمـ طمتك وٟم٤ًمء رضم٤مًٓ  يٛمرون واًمٜم٤مس

 سمٖمػم  صغم ًمق يمام إسمٓم٤مًٓ، اًمّمالة يٌٓمؾ اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمرور هذا جيٕمؾ هذا اعمزامح٦م:

 .اعمرأة همػم اح٤مر يم٤من إذا ومٞمام اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م ُمـ وُيٜمِْ٘مص ووقء،

 .احلرام اعمًجد اعم٤ًمضمد،وُمٜمٝم٤م يمؾ ذم آَّت٤مذ واضم٦ٌم اًمًؽمة ًمذًمؽ

 ًمٞم٧ًم دًٓمتف أن وقمرومتؿ إؾمٜم٤مده، طمٞم٨م ُمـ وٕمٗمف قمرومتؿ: أوًٓ  احلدي٨م ومٝمذا

اوملم ٕن ىم٤مـمٕم٦م،  ؾمجقده، ُمقوع وسملم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سملم يٛمرون يم٤مٟمقا  اًمٓمَّقَّ

 .اخلّمقصٞم٦م هذه ًمف احلرام اعمًجد ي٘م٤مل طمتك اًمٌٞم٤من هذا ومٞمف ومٚمٞمس

 اًمٜمّمقص ٟميب يمٞمػ: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، هذا وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سُمٜمِل ُم٤م: وم٢مذاً 

 اًمٜم٤ًمء وُمٜمٝم٤م أنقاع صمالصم٦م اعمّمكم يدي سملم َُمرَّ  إذا وأنف اًمًؽمة سم٤مَّت٤مذ وأُمرة اًم٘م٤مـمٕم٦م

 صالة ي٘مٓمع: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ي٘مٓمع ؾمؽمة، اَّتذ ىمد يم٤من إذا إٓ اًمّمالة، شمٌٓمؾ

 إؾمقد، واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأة: اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمديمؿ،

 . ٟمٕمؿ ؿمٞمٓم٤من، هق: ىم٤مل إؾمقد؟ اًمٙمٚم٥م ُم٤مسم٤مل: ىم٤مًمقا 

 ..:اًم٤ًمئؾ

ٌَلم   شمرى يمام ُمٓمٚمؼ احلدي٨م اعم٤ًمضمد، يمؾ ٓ، ٓ  صالة ي٘مٓمع: »اًمًؽمة أمهٞم٦م وُي

 ش.أطمديمؿ

 أهؾ خي٤مـم٥م ومٝمق اعمديٜم٦م ذم اًمرؾمقل؟ ىم٤مًمف ويـ احلدي٨م هذا ُمٕمل ٓطمٔمقا : أوًٓ 

 ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمديمؿ، صالة ي٘مٓمع: »يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم صمؿ ُم٤ٌمذة، اعمديٜم٦م

 . احلدي٨م آظمر إممش إؾمقد واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأة» ؿمؼميـ أو ؿمؼمش اًمرطمؾ ُم١مظمرة

ة أن: شمٗمْمٚم٧م أن٧م :اًم٤ًمئؾ ت إذا اعمرأ  احلرام اعمًجد ذم اعمّمكم يدي سملم َُمرَّ

  وم٘مط؟ احلرام اعمًجد ذم ُُمَتَقىم ػ احلٙمؿ هذا هؾ اًمًؽمة، أُم٤مُمف ؾمؽمه وقمٜمده
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٤مس اًمِٕمْرق ٕن يٕمٜمل ٟمٗمز، وأقمذر سم٠مقمذرك ًمٙمٜمل اهلل، ؾم٤محمؽ :اًمِمٞمخ  َدؾمَّ

  سمٞم٘مقل؟ ؿمق شمٚمقٟم٤مه اًمذي احلدي٨م سمٞم٘مقل، ؿمق احلدي٨م أظمل، ي٤م يٕمٜمل

 ش. اعمرء صالة ي٘مٓمع» ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

  ؟شاحلرام اعمًجد ذم» سمٞم٘مقل قمؿ :اًمِمٞمخ

ة أنف ظمّمّم٧م أن٧م ٓ، :اًم٤ًمئؾ  ... ُمرت إذا اعمرأ

 يٕمٜمل ذيمر، اؾمٛمف هذا -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- َّتّمٞمص اؾمٛمف ُم٤م هذا أظمل، ي٤م :اًمِمٞمخ

 إٟمف: وم٘مٚم٧م احلرام، اعمًجد ذم ي٘مع قمام ٟمحـ ٟمحٙمل قَمؿّ  اًمٕم٤مم، اًمٜمص أضمزاء ُمـ ضمزء

 قمؿ اُمرأة، ُمرت إذا اًمًؽمة هبذه اعمتًؽم صالة إسمٓم٤مل متٜمع أهن٤م اًمًؽمة ومقائد ُمـ

 أضمزاء ُمـ ضمزء هق إٟمام َّتّمٞمّم٤ًم، وًمٞمس شم٘مٞمٞمداً  ًمٞمس هذا احلرام، اعمًجد قمـ سمٜمحٙمل

 ىم٤مل اًمرؾمقل أن أظمػماً  ٟمٔمرك َوًَمَٗم٧م   ُمرارًا، قمٚمٞمؽ احلدي٨م أوردت اًمذي اًمٕم٤مم اًمٜمص

 ش.أطمديمؿ صالة ي٘مٓمع: »ىم٤مل أن إمم اعمديٜم٦م ذم أجـ احلدي٨م، هذا

 أن٤م إٟمام قم٤مم وم٤محلٙمؿ اعمًٚمٛملم، يم٤موم٦م احلٙمؿ ؿمٛمؾ صمؿ ظم٤مص٦م سمّمقرة هذا: ىمٚم٧م

 .هلل احلٛمد اهلل، ؿم٤مء إن واوح احلرام اعمًجد ذم ي٘مع قمام أتحدث

 ٓ اًمدٟمٞم٤م، ُم٤ًمضمد ؾم٤مئر قمـ خيتٚمػ ٓ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلرام وم٤معمًجد: وم٤مًمِم٤مهد

 ٕنف احلدي٨م، هذا ُمـ يًٛمع ىمد سمام يتقرط وٓ ؾمؽمة، يتخذ أن ُمـ ُُمَّمؾ   ًمٙمؾ سمد

 .اًمدًٓم٦م سيح ًمٞمس: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمًٜمد، صحٞمح ًمٞمس: أوًٓ 

 أدٟمك ذم وًمق صم٤مسمت٤ًم، يٙمقن أن: إول إُمر اصمٜم٤من، أُمران اًمٜمص ذم يتقومر أن سمد وٓ

 يٖمٚم٥م أو سحي٤مً  إُم٤م يٙمقن أن سمد ٓ: صمؿ احلًـ، وهق اًمٕمٚمامء ومٕمٜمد اًمثٌقت، درضم٤مت

 اًمٔمـ، سمٖمٚم٦ٌم وًمق اعمٕمٜمك هذا ومٞمف يٙمـ مل إذا أُم٤م ويمذا، يمذا احلٙمؿ أن فمٜمٞم٦م همٚم٦ٌمً 

ٌْٜمَك اًمنمقمٞم٦م وإطمٙم٤مم  هذا وٓ هذا ٓ اًمٔمـ، همٚم٦ٌم قمغم وشم٤مرة اًمٞم٘ملم، قمغم شم٤مرةً  شُم

 .اًمدًٓم٦م طمٞم٨م ُمـ وٓ اًمثٌقت طمٞم٨م ُمـ ٓ احلدي٨م ذم ُمقضمقد
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 سم٤مَّت٤مذ شم٠مُمر اًمتل إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم خم٤مًمػ وهذا هذا ُمٕمٜمك أن ٟمٔمريمؿ ًَمَٗم٧م   صمؿ

 ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمديمؿ صالة ي٘مٓمع: »إظمػم احلدي٨م هذا وسمخ٤مص٦م اًمًؽمة،

ة اًمرطمؾ، ُم١مظمرة  ش.إؾمقد واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ

 صالة اعمٕمتٛمر أو احل٤مج يّمكم أن يريد طمٞمٜمام هق اًم٘مٓمع يٙمقن ُم٤م أؿمد: ىمٚمٜم٤م ًمذًمؽ

 ذم واطمد ي٘مػ أنف اإلظمقان، يتٕم٤مون أن ُمـ هٜم٤مك سمد ومال اعم٘م٤مم، قمٜمد اًمٓمقاف ريمٕمتل

 يٛمر أن يريد رضمالً  رأى إذا هٜم٤م، ي٘مػ ومٝمذا هٜم٤م، أصكم أن ُأريد ُمثالً  أن٤م يٛمر، ُمـ وضمف

 ذاك ُمٙم٤من يّمٌح هذا ٟمت٤ٌمدل صمؿ هٙمذا، ُمٜمٕمف أجْم٤مً  أو هٙمذا جيت٤مز أن يريد أو يٛمٜمٕمف،

 سمدومع اإلٟم٤ًمن سم٤مل ُمِمٖمقل وهمػم يم٤مُمٚم٦م اًمّمالة شمٙمقن طمتك وهٙمذا هذا ُمٙم٤من وذاك

 .يٛمر أن يم٤مد اًمذي هذا

٦م أول ُمٕمل ص٤مرت احل٘مٞم٘م٦م ذم أن٤م»  يمدت همػم طم٤مزم ؿمٗم٧م ُم٤م طمججتٝم٤م طَمجَّ

 اهلل إظمػم ذم وهٙمذا، يدي أوع أيم٤مد ٓ سم٠مصكم قمؿ أن٤م ًمٞمش صاليت، قمـ أنٍمف

 ُمٓمرسمِملم؟ ُمق شمٕمرف ُمٓمرسمِملم، يقُمئذٍ  اعمٍميلم ويم٤مٟمقا  ُمٍمي، سمقاطمد سمالين

 أن أراد ُمٓمرسمش، اًمٕمٛمر ذم وأرسمٕملم مخ٦ًم أرسمٕملم طمدود ذم ُمٍمي ومقاطمد ـمرسمقش،

 رضمٕمل يٕمٜمل أن٤م أنف قمرف طمٞمٜمئذٍ  وَمَّمَدّيتف، أنٗمل رهمؿ جيت٤مز أجش أن أراد ُمٜمٕمتف يٛمر

 ُم٤م سمٕمد زقمٛمف، ذم خمٓمئ ٕين ؾمٌٞمٚمف ذم يٛمٌم شمريمٜمل ُم٤م قمكم ومقىمػ ي٘مقًمقن، يمام مت٤مُم٤مً 

ٜملِم اعمٍميلم شمٕمرف وضمٝمل، ذم ص٤مح ؾَمّٚمٛم٧م ًِ  ُم٤م ور سمُِٞمٗمٝمؿ ر سمٞمحٙمل ىمرىمرىمر ًَم

 إؾمػ ُمع اًمنمـمل اعم٘م٤مم قمٜمد ي٘مػ اًمذي اًمنمـمل ُملم أدظمؾ سمٕمديـ سمُٞمٗمٝمؿ،

 ضر ذم ُم٤م يٕمٜمل هقين أنف ىمقل ذم ؿمٞمخ ي٤م ىم٤مل قمٜمدهؿ، ُم٤م سمِٞمّدقمل اًمٜمٔمر، سمٞمقاوم٘مف

 ُمٕمتد اًمٕمٚمؿ ذم ىمقي ُمش ويٕمٜمل سم٤معمًجد قمٝمد طمدي٨م وأن٤م اعمّمكم، يدي سملم سم٤معمرور

 اًمٖمرف سمٕمض ذم ٓ، ىم٤مًمقا  ٟم٠ًمخٝمؿ، قمٚمامء هقن قمٜمديمؿ ذم ُم٤م ؾم٠مخ٧م سمٕمٚمٛمل، يٕمٜمل

 ُمع ومجٕمٜم٤م اهتديٜم٤م، وُم٤م ظم٤مص٦م، همرف إٓ ُمقضمقدة، أفمٜمٝم٤م ُم٤م أن يقُمئذٍ  يم٤مٟم٧م

 ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م اظمتٚمٗمقا  شمٕمٚمٛمقن يمام اًمٕمٚمامء وهذول قم٤مُمر جمٚمس قمٚمامء سمٕمض

 .احلدي٨م هذاك سمٛم٘مت٣م
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ي قمغم يقُمئذ أن٤م أنف ًمٙمؿ وَأْذيُمر  ومقضمئ٧م احلدي٨م، هبذا ومقضمئ٧م ي٘مقًمقن، يمام ىَمد 

 يٕمٜمل اعمًجد هذا ذم ٓ ُمرور سمٞمجقز ُم٤م ٓ سمٞم٘مقل وسمٕمْمٝمؿ قمٜمف، ظمؼم قمٜمدي يم٤من ُم٤م

 ؿَمَٖمؾ ٕنف احلدي٨م، هذا ذم ُمٜمل ًمٚمٌح٨م ُمٗمت٤مطًم٤م ذًمؽ ومٙم٤من أن: ُمٜم٤م ىَمدّ  ٟمحـ يمام

 ؿمق ظم٤مرج ُٟمِ٘مٚم٧م احلرام، اعمًجد ُمٙمت٦ٌم ىمديامً  اؾمٛمٝم٤م ُمٙمتٌف هٜم٤مك يم٤من احل٘مٞم٘م٦م، ذم سم٤مزم

 اًمٓمريؼ؟ هذا اؾمٛمف

 اًمٕمزيز قمٌد اعمٚمؽ :اًم٤ًمئؾ

 أتردد ست احلرام، اعمًجد همرف ُمـ ضمداً  يمٌػمة همروم٦م اعمٙمت٦ٌم ومٙم٤مٟم٧م :اًمِمٞمخ

 احلرام حمرم ؿمٝمر ُمـ قمنم أطمد إمم هلل واحلٛمد ـمقيالً  زُمٜم٤ًم هٜم٤مك أن٤م  وأىمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م

 هذا ذم ظم٤مص٦م ومٞمٝم٤م وأراضمع اعمٙمت٦ٌم أدظمؾ أنف ديدين ومٙم٤من احل٩م، سمٕمد شم٠مظمرت

ٌَلّم  احلدي٨م،  ًمذًمؽ وٕمٞمػ: احلدي٨م هذا أن ذًمؽ ُمـ وشم٠ميمدت يقُمٝم٤م ُمـ زم وَمَت

 واوح٦م ًمٞم٧ًم دًٓمتف أجْم٤ًم، دًٓمتف ذم وٟمٔمرتش اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ وٕمٞمػ» ذم ذيمرشمف

 اهلل: هداٟم٤م أن ًمقٓ ًمٜمٝمتدي يمٜم٤م وُم٤م هلذا هداٟم٤م اًمذي رب هذا هلل احلٛمد وم٘مٚم٧م إـمالىم٤ًم،

ريمؿ أن ومقاضمٌل وًمذًمؽ  سم٠مُمث٤مل صالشمٙمؿ شمتٕمرض أن ُمـ طِمْذَريمؿ شم٠مظمذوا سم٠من ُأَذيم 

 اًمقاطمد يٕمٜمل ًمٙمؿ، َذيَمرهُت٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م هبذه إٓ ذًمؽ يٙمقن وٓ اجلٝمٚم٦م، ه١مٓء

 .متر أن اح٤مرة يٛمٜمع يديف سملم سمٞم٘مػ وأظمر سمٞمّمكم

 ُمٜمف وشمٙمثرون ُمٜمف، وشمنمسمقن زُمزم ُم٤مء قمغم وشمذهٌقن شمٜمٓمٚم٘مقن ذًمؽ سمٕمد صمؿ

 سمام هٜم٤مك شمدقمقا  وأن وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ُمع اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمٜمٞم٦م يٕمٜمل شمًتحيوا أن واعمٝمؿ

َب  ًمِـاَم  زُمزم ُم٤مء: »ي٘مقل اًمذي ًمٚمحدي٨م ديٜمٙمؿ، أُمقر ُمـ هيٛمٙمؿ  وهذاش ًمف ُذِ

 أثر عمًقا  ىمد احلٗم٤مظ ُمـ يمثػماً  أن وسمخ٤مص٦م ـمرىمف، سمٛمجٛمقع قمٜمدٟم٤م صح ىمد احلدي٨م

هبؿ  سمـ» واحل٤مومظش اًمذهٌل» ُمثالً  يم٤محل٤مومظ ذسمف، قمٜمد ٟمقوا ومٞمام اعم٤ٌمرك اح٤مء هلذا ُذْ

 قمز اهلل واؾمتج٤مب اح٤مء، هذا ذسم٤م قمٜمدُم٤م هٜم٤مك دقم٤م ُمٜمٝمام ومٙمالً ش اًمٕمً٘مالين طمجر

 واًمٖم٤مي٦م وؾمٞمٚم٦م، هق اًمنمب هذا ًمٙمـ هٜم٤مك، اح٤مء ذب ُمـ إذاً  شُمْٙمثِرون هلام، وضمؾ

 .دٟمٞم٤ميمؿ صمؿ ديٜمٙمؿ أُمقر ُمـ هَيُّٛمٙمؿ ُم٤م شم٠ًمخقه وأن رسمٙمؿ، ُمع ىمٚمٌٙمؿ دمٛمٕمقا  أن هق
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 أن ؾمٌؼ اًمذي اًمقصػ قمغم احلجر اؾمت٘م٤ٌمل إمم قمدشمؿ ذًمؽ، ُمـ اٟمتٝمٞمتؿ ُم٤م وم٢مذا

 وَصحَّ  احل٘مٞم٘م٦م أطم٤مدي٨م ذم اًمّمٗم٤م، ذم اًمقىمقف شم٘مّمدون ذًمؽ سمٕمد صمؿ ًمٙمؿ، ذطمٜم٤مه

 اهل٤مدي اعمًٚمؿ يتٛمٙمـ ٓ سمٕمْمف ذيمرٟم٤م اًمذي ه٤مجلٝمؾ وذم ه٤مًمزمح٦م ذم ًمٙمـ سمٕمْمٝم٤م،

٤ًٌم هٜم٤مك ي٘مػ أن اعمتًٜمـ  اهلل إمم وييع سمذراقمٞم٦م اجلدار ويٚمتزم اًمٙمٕم٦ٌم سم٤مب ُمـ ىمري

 اًمٕمٛمرة ُمـ إوىم٤مت سمٕمض ذم أُمٙمـ إن ومٝمذا وُمٕم٤مصٞمف، ذٟمقسمف قمغم ويٌٙمل وضمؾ قمز

 .ـمٞم٥م رء هذا يٙمقن اًمزمح٦م شمٙمقن ٓ طمٞم٨م

 وإٓ إؿمقاط، ُمـ ؿمقط أّي  ذم اًمٓمقاف طملم يٕمٜمل، ًمٚمُٛمٚمتزم سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

   اعمٚمتزم؟ إؿمقاط، ُمـ يٜمتٝمل ُم٤م سمٕمد

 . ؿمقط أّي  ذم ٓ، :اًمِمٞمخ

  ؿمقط؟ أّي  ذم :اًم٤ًمئؾ

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ٟم٘مؾ اًمذي ذًمؽ يمت٤مسمؽ ذم ُمٜمٙمؿ اؾمتٗمدٟم٤م ظمػًما  اهلل ضمزك هٜم٤م، ؿمٞمخٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 اعمٚمتزم ذم ًمف ُمٙم٤من يتًع مل إذا: ىمٚم٧م اعمٚمتزم، ذم اًمٙمالم هذا شم١ميد وأن٧م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ

، اعمٚمتزم قمـ ىمٚمٞمالً  ىمٚمٞمالً  يتٜمحك طم٘مٞم٘م٦ًم، يٚمتزُمف  اًم٘مقل، هذا شمٞمٛمٞمف اسمـ قمـ ٟم٘مالً  ويدقمقا

٤ًٌم يٕمٜمل يم٤من، يٕمٜمل شم١ميده وأن٧م  . اعمقوقع شم٘مري

 . أُمٙمٜمف ُم٤م إذا :اًمِمٞمخ

 قمـ ىمٚمٞمالً  يٌتٕمد وم٢مٟمف آزدطم٤مم، ؿمدة ذم آًمتزام ُمـ أُمٙمٜمف ُم٤م إذا ُمداظمٚم٦م:

  اعمٚمتزم؟ ُمٜمٓم٘م٦م ذم ويدقمق آزدطم٤مم

 سمٞمٚمتزُمقا  يمٚمٝمؿ اًمزطم٤مم، ذم همػمه ُمـ أظمػ اعمُْٚمَتزم أن أؾمت٤مذ اًمقاىمع: آظمر ُمداظمؾ

 . اًم٤ٌمب وسملم احلجر سملم اًمكم اعمٙم٤من سمٞمؽميمقا  اًم٤ٌمب حت٧م

 . اًم٤ٌمب سمٕمد يمثػم ُمقضمقد ٓ، :اًمِمٞمخ

 . اًم٤ٌمب حت٧م ٟم٤مس أيمثر أؾمت٤مذ ٟم٤مس أيمثر :اًم٤ًمئؾ
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ؼ أن يريد عمـ ومرص٦م هذه: إذاً  :اًمِمٞمخ  . ذًمؽ ُيـَح٘م 

 . شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ ٟم٘مالً  ٟم٘مٚمتٝم٤م ؿمٞمخٜمك صٗمح٦م طمقازم :اًم٤ًمئؾ

 أظمقٟم٤م أنف سمرهمؿ احل٘مٞم٘م٦م اؾمتٓمٕم٧م وُم٤م قمٝمد، سمٕمٞمد أن٤م واهلل اهلل، ؿم٤مء ُم٤م :اًمِمٞمخ

٠ٌّمين إومٖم٤مين  ذم وًمق اعمقوقع ُأَراضمع أين شمٗمرهم٧م ُم٤م سمس اجلٚم٦ًم، هذه قمـ أج٤مم ُمـ َٟم

 . رؾم٤مًمتل

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ ٟم٘مالً  اعمقوقع، هذا قمـ شمٙمٚمؿ صٗمح٦م شم٘مري٤ٌمً  رؾم٤مًمتؽ ذم :اًم٤ًمئؾ

 . هذا شم١ميد وأن٧م

 . ظمػًما  اهلل ضمزك :اًمِمٞمخ

 ومٕمؾ ُمـ إٓ آًمتزام صح ُم٤م أنف ؿمٞمخٜم٤م ُمذيمقر اًمرؾم٤مًم٦م ذم وًمٕمٚمف :ُمداظمٚم٦م

 .اعمرومقع ذم رء صح ُم٤م اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ

 ٕنف اًمٜمٔمر، إقم٤مدة ومٞمج٥م ُمذيمقراً  هذا يم٤من إن اعمرومقع، ذم رء صح ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ... اجل٤مُمع صحٞمح ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض أوردت أن٤م

 .  صدره يْمع يم٤من :اًم٤ًمئؾ

روٟم٤م طم٤مل يمؾ قمغم يمذا، صدره ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ  وأؿمقف اًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمٜمٔمر ٕقُِمٞمد َذيم 

 وُمـ اًمٙمٕم٦ٌم، يًت٘مٌؾ أن ومٞمٜمٌٖمل اًمّمٗم٤م إمم اعمٕمتٛمر أو احل٤مج صٕمد وم٢مذا أصح، أهيام

 ذم اًمقاىمػ سملم حتقل وإقمٛمدة ؾمٜملم، ُمٜمذ ُأىمٞمؿ اًمذي اًمٌٜمٞم٤من سم٥ًٌم أن اعماُلطمظ

د يرى أن وم٢ٌمُمٙم٤مٟمف اًمٜمٔمر َدىمَّؼ إذا إٓ اًمٙمٕم٦ٌم، رؤيتف وسملم اعمٙم٤من ذًمؽ  اًمًت٤مئر ؾمقا

 همػم أنف هذا يتحرى أن ومٞمٜمٌٖمل: وًمذًمؽ وم٘مط، قمٛمقديـ سملم اًمٙمٕم٦ٌم قمغم اعمٛمدودة

 اًمقارد سم٤مًمدقم٤مء ويدقمق هٜم٤مك يديف يرومع صمؿ اًمّمٗم٤م قمغم ي٘مػ طمٞمٜمام اًمٙمٕم٦ٌم، واوح٦م

 طمد ًمف ًمٞمس اًمّمٗم٤م ذم ًمٚم٘مٞم٤مم وًمٞمس وأظمرى هتٚمٞمٚم٦م يمؾ سملم اًمدقم٤مء يدظمؾ و سم٤مًمتٝمٚمٞمٚم٦م،

 هٜم٤م وأجْم٤مً  اًمذيمر، هذا سملم اًمدقم٤مء ويٙمقن اًمدقم٤مء وُمـ اًمتٝمٚمٞمؾ ُمـ ُيْٙمثِر وإٟمام حمدود،

٥م ٓ اًمتٕمٚمٞمؿ، ؾمٌٞمؾ قمغم يم٤من إذا إٓ يالطمظ أن يٜمٌٖمل  يدقمقا  إُم٤مُم٤مً  ٟمٗمًف أطمدهؿ ُيٜمَّم 

ٜمقن، وأظمرون  آضمتامع هذا اًمّمٚمقات  دسمر قم٘م٥م يٗمٕمٚمقن يمام ذًمؽ ذم ؿم٠مهنؿ ُي١َمُم 
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 واطمد يمؾ هٜم٤مك احلٙمؿ يمذًمؽ رء، ذم اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس اًمّمالة دسمر اًمدقم٤مء قمغم

 إًمٞمف يٙمقن ُم٤م أطمقج هق  سمام ويدقمق اًمتٝمٚمٞمؾ ُمـ وارد هق سمام اهلل ويذيمر اًمٙمٕم٦ٌم يًت٘مٌؾ

 وأن ًمف يٖمٗمر أن وضمؾ قمز اهلل ُمـ ومٞمٓمٚم٥م اهلل، قم٤ٌمد ُمع ُمذٟم٥م اهلل ُمع ُمذٟم٥م يم٢مٟم٤ًمن

 ُمع أطمد يِمؽمك وٓ ًمٜمٗمًف ومٙمالً  أظمرة، وظمػم اًمدٟمٞم٤م ظمػم ُمـ ي٠ًمخف ُم٤م ًمف يًتجٞم٥م

 إثر ُمـ ىمري٥م يٕمٜمل ظمٚمػ اًمٜم٤ًمء جيٕمٚمقا  أن ومٞمٜمٌٖمل ٟم٤ًمء هٜم٤مك يم٤من وإذا همػمه،

 وذم احل٩م ُمقؾمؿ ذم ظم٤مص٦م ضمدًا، ؿمديد هٜم٤مك زطم٤مم سمٞمّمػم ٕنف اجلٌؾ ُمـ اًم٤ٌمىمل

 واًمتٙمٌػم ذًمؽ سملم اًمدقم٤مء وُمـ اًمتٝمٚمٞمؾ ُمـ أنتٝمك ُم٤م وم٢مذا رُمْم٤من، ذم اًمٕمٛمرة ُمقؾمؿ

 ... أجْم٤مً 

رٟم٤م ٟمٕمؿ، أي ٟمٕمؿ وأي٦م،  اهلل سمدأ سمام ٟمٌدأ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ي٘مقل إخ، َذيمَّ

َٗم٤م إِنَّ ﴿ أي٦م وي٘مرا  سمف، ْـ  َواعَمْرَوةَ  اًمّمَّ   ؿَمَٕم٤مئِرِ  ُِم
ِ
 اًمذيـ ُمـ سمد ومال آظمره٤م، إمم﴾اهلل

 صمؿ سمتامُمٝم٤م، إذيم٤مر وهذه إوراد هذه يًتحيوا أن اًمٕمٛمرة، هلذه أنٗمًٝمؿ هيٞم١مون

يُمض اًمٕمٚمٛملم سملم ُم٤م ًمٙمـ قم٤مدي، ُمٌم وآظمره اًمًٕمل وم٠مول ويًٕمك يٜمزل  .وَمػَمْ

ـّ  هؾ: ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٚمامء سملم ظمالف وهٜم٤م ًَ  ذم اًمرضم٤مل يِم٤مريمـ أن هلـ ُي

 اًمٜم٤ًمء رومع -اًمٜمقاطمل سمٕمض ُمـ وًمق- مت٤مُم٤مً  ُيِْمٌف اخلالف هذا ٓ، أم اًمريمض

حٜم٤م هٜم٤مك ومٜمحـ سم٤مًمتٚمٌٞم٦م، أصقاهتـ د أيَّ  دون َرضمَّ  اًمٜم٤ًمء، سملم وًمق اًمّمقت شمرومع شَمرد 

َٕمك يم٤من إذا: ومٜم٘مقل ٟمٔمر، وضمٝم٦م ومٚمٜم٤م هٜم٤م أُم٤م ًْ  اعمرأة ويم٤مٟم٧م أوًٓ، اًمرضم٤مل ُمـ ظم٤مًمٞم٤مً  اعَم

 وًمٞمس َوٞم ٘م٤مً  ًمٞمس ومْمٗم٤مو٤مً  طمج٤مهب٤م يٙمقن سم٠من وذًمؽ صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمنمقمل سمحج٤مهب٤م

َٕمك أن ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى ٓ وم٠من٤م ىمّمػماً، ًْ  ذم احلٙمٛم٦م ُم٤م اًمًٕمل أصؾ ٕن اًمٕمٚمٛملم سملم شَم

 يقُمئذٍ  ومٛمـ ريمْم٧م ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ زوضم٦م ُمـ هق اًمًٕمل أصؾ ٕن ذًمؽ؟

َـّ  ُمـ وم٠مصؾ ؾمٜم٦م، هذه ص٤مرت  ظم٤مص٦م شمٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل اُمرأة هل اًمًٜم٦م هذه ؾَم

 اجلٜمًلم يِمؽمك أن إىمؾ ومٕمغم سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص يٙمقن أن اًمٕمٙمس يٜمٌٖمل وٓ سم٤مًمٜم٤ًمء،

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمنمط ُمـ ذيمرشمف ُم٤م يتقومر مل إذا وًمٙمـ اًمًٜم٦م، هذه ُمنموقمٞم٦م أصؾ ذم

ة،  إمم وصؾ ُم٤م وم٢مذا أجْم٤ًم، آظمره وذم اعمًٕمك أول ذم ُمِم٧م يمام: إذاً  ومتٛمٌم ًمٚمٛمرأ

 سم٤مًمٌالط وَمَرؿمقه اًمزُمـ ُمع صٖمػميـ ضمٌٚملم قمـ قم٤ٌمرة واعمروة واًمّمٗم٤م اعمروة،
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ة، قمٚمٞمٝم٤م ىُميض اعمروة ضمٌؾ ُمٕم٤ممل يٕمٜمل طمتك ذًمؽ، وٟمحق واًمّرظم٤مم  سم٘مل سم٤مًمّمٗم٤م أُم٤م سم٤معمرَّ

 .اعم١مظمرة ذم رء

 ي٠مظمذ ومٌِده رؤيتٝم٤م إمم ًمف ؾمٌٞمؾ وٓ اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل ذم جيتٝمد أجْم٤مً  ومٝمٜم٤مك

ومٞم٦م ي٠مظمذ سمده واعمٕمتٛمر احل٤مج احلرام اعمًجد ومقشمقهمراومٞم٦م  احلرام، اعمًجد ومقشمقهمرا

ر  اؾمتحْم٤مرهؿ وًمٕمدم أوًٓ، جلٝمٚمٝمؿ احلج٤مج ُمـ يمثػم هٜم٤م أو هٜم٤م اًمٙمٕم٦ٌم أن وُيَ٘مد 

 يًت٘مٌٚمقا  ُمٜمف، ضمزًءا ومٞمف اعمًٕمك ص٤مر اًمذي احلرام ًمٚمٛمًجد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمٕم٦ٌم ُمقىمع

 ومروٜم٤م إذا اًمقاىمع سمٞمٜمام جلٝمٚمٝمؿ، سمٞمًت٘مٌٚمقه اعمًٕمك هق اًمذي ه٤مًمٓمريؼ يٕمٜمل اًمّمٗم٤م

وًم٤م يٜمحرف هٙمذا، ي٘مػ أن يٜمٌٖمل ـمقيؾ اعمًٕمك هق هذا  إمم شم٘مري٤ٌمً  دائرة ٟمّمػ اٟمحرا

 .اضمتٝم٤مدي٦م ىمْمٞم٦م هذه طم٤مل يمؾ قمغم ٟمٕمؿ اًمٞمٛملم،

ص ُمًٚمؿ يم٤من وم٢مذا  وَمثَؿَّ  شُمَقًم قا  وَم٠َمجْٜماََم ﴿ اًمٙمٕم٦ٌم يرى ٓ يم٤من إذا شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ًمف ُُمَرظمَّ

  َوضْمفُ 
ِ
 سمد ٓ ًمٙمـ اعمروة ذم يم٤من وًمق اًمٙمٕم٦ٌم قملم سم٤مؾمت٘م٤ٌمًمف ُيِّمٞم٥م ٓ أن ًمف ومُٞمْٖمَتٗمر﴾اهلل

 إذا اًمّمالة ذم اًمٞمقم ٟمحـ ٟمٗمٕمؾ يمام ُم٤مٟمع: ومال واٟمحرف اضمتٝمد وم٢مذا آضمتٝم٤مد، ُمـ ًمف

 .اًمٕمراء ذم اًمؼمي٦م ذم يمٜم٤م

ريمؿ أن سمد ٓ وهٜم٤م ٌُْٓمؾ احلج٤مج ُمـ يمثػماً  أن طمٞم٨م ضمداً  ضمداً  ضمداً  ه٤مم سم٠مُمر ُٟمَذيم   شَم

 ُمـ ُمرُمك قمغم واًمٙمٕم٦ٌم اًمٙمٕم٦ٌم، قمـ يٜمحرومقن احلرام اعمًجد ذم ٕنف ذًمؽ صالهتؿ،

 وم٘مد هٜم٤مك، ومٞمّمكم اًمّمالة وُأىمٞمٛم٧م اعمروة ذم ُمثالً  يٙمقن اًمذي ٟم٘مقل ُم٤م سمٍمهؿ،

 اعم٤ًمضمد ظم٤مرج صٚمٞمٜم٤م إذا هٜم٤م يمحٙمٛمٜم٤م طمٞمٜمئذ وطمٙمٛمف وي٤ًمرا يٛمٞمٜم٤مً  ُمٜمحروًم٤م يٙمقن

 جلٝمٚمٝمؿ، ًمٖمٗمٚمتٝمؿ اًمٙمٕم٦ٌم يًت٘مٌٚمقن وٓ يروهن٤م اًمٙمٕم٦ٌم اعمّمٚملم أيمثر ًمٙمـ ٟمجتٝمد،

 اخلط رأجتؿ إن أرى يمٜم٧م أن٤م اًمٞمقم، اجلديدة إبٜمٞم٦م هذه سمٜمٞم٧م اًمذي اهلٜمدؾم٦م وخلٓم٠م

 سمالط ممدود احلجر إؾمقد، احلجر ريمـ إؾمقد، اًمريمـ ُمع يتّمؾ اًمذي إؾمقد

 قمغم سم٤مإلؿم٤مرة يٌدأ ُم٤م سمدون اًمٓم٤مئػ يتج٤موز ُم٤م ؿم٤من ُمـ ـمٞم٥م: رء هذا أؾمقد،

 .إؾمقد ًمٚمريمـ إىمؾ

 أن يٜمٌٖمل ممٚمٞمٜم٦م، ُماليلم يَمٚمَّٗمتٝمؿ اًمتل اًمْمخٛم٦م اإلصالطم٤مت هذه أن أرى يمٜم٧م

ٌَّٚمط  خيرج ٓ هٜم٤م أو اخلط آظمر ذم هٜم٤مك ي٘مػ اًمذي سمحٞم٨م ُمٜمحٜمٞم٦م: ظمٓمقـًم٤م اًمٌالط ُي
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 أو ظم٤مـمرة قمٜمدهؿ وٓ يٕمٜمل ؿمؽ، سمال ضمٝمٚم٦م ه٤معمٝمٜمدؾملم اًمٜم٤مس اًم٘مٌٚم٦م، اؾمت٘م٤ٌمل قمـ

 إول اًمٓم٤مسمؼ ظم٤مص٦م احلرام، اعمًجد سمٜم٤مء دمديد قمـ ومْمال قم٤مدي ُمًجد سمٜم٤مء خمٓمط

 اخلٞمٓم٤من، اعم٤ًمضمد ذم أن متتد اًمتل اخلٓمقط هذه ذم وًمٞمس يم٤مًمٕم٤مدة، ُمٗمروش اًمٌالط

 سمتًقي٦م واًمٕمٜم٤مي٦م اًمّمٗمقف شمٜمٔمٞمؿ شمٕمٓمٞمؾ إمم شم١مدي ٕهن٤م اًمٌدع: ُمـ أقمتؼمه٤م هذه

 .أظمره إمم ووو اًمّمػ

 هٜم٤مك ٕنف اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح ُمـ أراه٤م اخلٓمقط هذه ُمثؾ احلرام اعمًجد ذم أُم٤م

 يمؾ أنف سمحٞم٨م اًمٌالـم٤مت، هذه شمّمػ أن شمٌٜمك أن اح٤مدي اًم٘مٞمد هذا سمٛمثؾ إٓ يٛمٙمـ ٓ

 ٟمجد ومٜمحـ اًمٙمٕم٦ٌم، ُمًت٘مٌالً  أجف؟ ٟمٗمًف جيد اًمّمػ هذا ُمـ ُمٙم٤من أي ذم وىمػ ُمـ

 ويمثػًما  هٞمؽ واًمٙمٕم٦ٌم هٞمؽ سمٞمّمكم وهق هٞمؽ سم٤مصكم أن٤م صػ -ُمثالً – أُم٤مُمل ُمّمٚملم

ٟم٤م سمٕمض ويٛمٙمـ ومٕمٚمٜم٤م، ُم٤م  سمتالىمل هٞمؽ ٟمٕمٛمٚمف واطمد ٟمٛمًؽ ٟمجل احل٤مضيـ إظمقا

 ىمٞمؾ إذا احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم ٕنف وم٘مٝمل: اٟمحراف سم٥ًٌم هذا..اًم٤ٌمـمقن اًمٕمٛمقد ُمثؾ

 وم٢مذا يٛمٞمٜم٤ًم، ُمثالً  وم٤مًمتٗم٧م هٞمؽ اًمٙمٕم٦ٌم ًمٚمٙمٕم٦ٌم اعمخ٤مًمٗم٦م اجلٝم٦م ُمًت٘مٌؾ أن٧م ًمٚمٛمّمكم

 طمديث٤مً  رووا طمتك ُمٙم٤معم٦م هذا يٕمتؼمون صالشُمؽ، سَمُٓمٚم٧م اًمٙمالم هذا ُمع دم٤موسم٧م أن٧م

 ًمٚمّمالة، ُمٌٓمؾ ومٝمق ًمٚمٛمّمكم اعمٗمٝمؿ اًمٙمالم أنفش داود أب ؾمٜمـ» ذم ُمروي ذًمؽ ذم

 .هلل واحلٛمد أجْم٤مً  جمٝمقل رضمؾ ؾمٜمده ذم وهذا

 سمٕمدُم٤م اًم٤ٌمـمقن ُمثؾ أبدًا، احلرام اعمًجد[ ذم] اًمّمػ ٟمٞمٛمٛمف أن طم٤موًمٜم٤م اًمِم٤مهد

 أذٟم٤م ًمف وىمٚمٜم٤م ًمٚمٙمٕم٦ٌم، ُمتجف همػم سمٞمّمكم قَمؿّ  هذا أظمل ي٤م: ًمف ىمٚمٜم٤م ٟم٤مس طمقازم ذم صغم

 زم؟ ىم٤مل ؿمق ٟمًٞم٧م سمٕمرف ُم٤م أو سم٤ميمًت٤مين أو هٜمدي هذا ىم٤مل ضم٤موب، ُم٤م ًمف

 . إومري٘مل..:اًم٤ًمئؾ

 . إومري٘مل :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي :اًم٤ًمئؾ

 هال أن٧م يٕمٜمل ﴾أظمرى ِوْزرَ  وازرةٌ  شمزرُ  ٓ﴿ هال، قمٚمٞمف ؿمق يٕمٜمل إومري٘مل :اًمِمٞمخ

 .إومٖم٤من ُمـ أطمرم إومٖم٤مين هذاك ٕن شم٠مثرت
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 اًمذيمر ذم صمؿ أوًٓ، اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ذم اعمروة ذم هٜم٤مك جيتٝمد أنف: اعم٘مّمقد

 إذا احل٘مٞم٘م٦م ٕنف اًمٜم٤ًمء، ُمع آظمتالط ويتح٤مؿمك ذًمؽ، يدي سملم وهق اعمنموط

 ومٚمٞمحذر واطمد، صػ ذم ورضم٤مل ٟم٤ًمء يٕمٜمل ُمٚمٞمط ظمٚمٞمط اجلامقم٦م سمٞمّمػم صالة أىمٞمٛم٧م

 ذًمؽ ُيٕمٞمد ويمذا اًمَٕمَٚمٛملم سملم أجْم٤مً  ويًٕمك اًمّمٗم٤م ىم٤مصًدا يٜمزل صمؿ ذًمؽ، اؾمتٓم٤مع ُم٤م

 .أؿمقاط سمًٌٕم٦م ي٠ميت طمتك

 اعمذاه٥م ومٌٕمض اعمقوقع، ذم ىم٤مـمٕم٦م اًمًٜم٦م ٕن ًمف: ىمٞمٛم٦م ٓ وم٘مٝمل ظمالف وهٜم٤م

 هق اًمّمٗم٤م إمم اعمروة وُمـ اعمروة إمم اًمّمٗم٤م ُمـ اٟمٓمالىم٤مً  ي٘مقل احلٜمٗمل اعمذه٥م ُمثؾ

 .آسمتداء يم٤من طمٞم٨م آٟمتٝم٤مء ويٙمقن أؿمقاط، ؾمٌٕم٦م ُمـ سمد ومال وًمذًمؽ واطمد: ؿمقط

 اعمروة ذم اًم٤ًمسمع اًمِمقط أهنك ح٤م ط اًمٜمٌل ٕن اًمّمحٞمح٦م: ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ وهذا

 أهؾ سمٕمض ُمـ صدر رأي ُمـ ٟم٤مدم٦م سحي٦م: خم٤مًمٗم٦م ومٝمذه وًمذًمؽ اًمّمٗم٤م، إمم ضم٤مء ُم٤م

 اًمّمٗم٤م ُمـ اًمِمقط سم٠من اًمٍمحي٦م اًمًٜم٦م ضم٤مءشمف ىمد شمٙمـ مل سم٠منف يٌدو ًمٙمـ -ـمٌٕم٤مً – اًمٕمٚمؿ

 آظمره٤م أؿمقاط ؾمٌٕم٦م وهٙمذا اًمث٤مين اًمّمٗم٤م إمم رضمققم٤مً  وهٙمذا واطمدًا، ُيَٕمد   اعمروة إمم

 .اعمروة ذم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م يٙمقن

 وهق سم٤محلٚمؼ إُم٤م اًمتحٚمؾ ؾمقى قمٜمده يٌ٘مك وٓ اًمٕمٛمرة، أقمامل شمٜمتٝمل وسمذًمؽ

 .شم٘مّمػم أو إومْمؾ

 اًمرأس ؿمٕمر اؾمتئّم٤مل أنف ُمٕمروف احلٚمؼ اًمٜمٔمر، ًَمْٗم٧م ُمـ سمد ٓ رء أجْم٤مً  وهٜم٤م

 جلٛمٞمع ؿم٤مُمالً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل يمذًمؽ اًمت٘مّمػم يمٚمف، اًمرأس ؿمٕمر ٟمحقه، أو سم٤معمقس

 .واحلٚمؼ آؾمتئّم٤مل ـمري٘م٦م قمغم ًمٞمس ًمٙمـ اًمرأس، ؿمٕمر

 ُمـ اجلقاٟم٥م سمٕمض ُمـ ي٠مظمذ أن يٙمٗمل إٟمف: وإىمقال أراء سمٕمض ذم ي٘م٤مل ومام

 شم٤ٌمرك ىمقًمف قمٛمقم ظمالف هق صمؿ اًمًٜم٦م، ذم قمٛمكم دًمٞمؾ ًمف ًمٞمس: أوًٓ  ومٝمذا اًمرأس،

ٚم ِ٘ملمَ ﴿ وشمٕم٤ممم ـَ  ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَ ي ِ  ُمـ هٜم٤م ـمٌٕم٤مً  وُم٘مٍميـ، رؤوؾمٙمؿ ومٛمحٚم٘ملم﴾َوُُمَ٘مٍم 

 رؤوؾمٙمؿ ؿمٕمقر ُُمـَحٚم ٘ملم حمذوف ُمْم٤مف ومٞمف هلل، واحلٛمد واوح هق اعمٕمٜمك طمٞم٨م

يـ يمذًمؽ اًمِمٕمر، يمؾ اًمِمٕمقر ُُمـَحٚم ٘ملم ُمٕمٜمك أن ومٙمام ُم٘مٍميـ، أو  اًمِمٕمر، يمؾ ُُمَ٘مٍم 

 ي٘مّمف وإٟمام هقن، ُمـ أو هقن ُمـ أو حت٧م ُمـ ُمثالً  ضم٤مٟم٥م قمغم آىمتّم٤مر جيقز وٓ
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 اجلقاٟم٥م، يمؾ قمغم اإلشمٞم٤من اًم٘مص يٙمقن وأن ىمص سمدون ضم٤مٟم٥م إسم٘م٤مء يت٘مّمد ٓ ىمًّم٤م

 أُم٤م ذًمؽ ُمـ ُم٤مٟمع ٓ ىمص، سمدون ضم٤مٟم٥م يٗمقشمف ىمد يم٤معمقس ًمٞمس ٕنف ُمثالً  يٗمقشمف ىمد

 سمٞمجل اعمروة، أقمغم ذم اعم٘مص ُم٤مؾمٙم٤مً ...... اًمقًمد سمٞمٙمقن سمٕمْمٝمؿ يٗمٕمؾ يمام يت٘مّمد أن

ِ ٘مَ ُمُ وَ ﴿ اعم٘مّمقد هق هذا ًمٞمس قمٜمده، إُمر واٟمتٝمك هل٤محل٤مج ؿمٕمره ًمف سم٘مص  ﴾يـٍم 

 .رؤوؾمٙمؿ

 احلدي٨م سم٠من اهلل ؿم٤مء إن يٕمٚمؿ ويمٚمٙمؿ اًم٘مْمٞم٦م، هبذه آهتامم جي٥م: وًمذًمؽ

 اعمَُحٚم ٘ملم، ارطمؿ أو اهمٗمر مهللا وم٘م٤مل صمالصم٤ًم،  ًمٚمُٛمَحٚم ٘ملم دقم٤م ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح،

 اهلل رؾمقل ي٤م ىم٤مًمقا  صمالصًم٤م، ًمٚمٛمحٚم٘ملم اهمٗمر مهللا ًمٚمُٛمَحٚم ٘ملم، اهمٗمر مهللا

يـ» ىم٤مل وًمٚمٛم٘مٍميـ؟  ومٝمق اًمراضمح أُم٤م ُمرضمقح، وًمٙمٜمف ضم٤مئز أُمر هذا أيش وًمٚمُٛمَ٘مٍم 

 .صمالصم٤مً  ط اًمرؾمقل هلؿ دقم٤م اًمذيـ

 ذم اًمِم٤ٌمب ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م احلٚمؼ ذم أن ؿمخّمٞم٤مً  ُأٓطمظ أن٤م صمؿ

 ؿمٕمرهؿ، ويٕمجٌٝمؿ ؿمٕمقرهؿ سمؽمسمٞم٦م ُيْٕمٜمَقن اًمذيـ اًمِم٤ٌمب سمٕمض احل٤مض اًمٕمٍم

 سمػمهمٛمف اًمنمع ٕن احل٩م: ذم ومٝمٜم٤مك ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ؿم٤مًمٞمش أو شمقاري٧م ُمثالً  سمػمسمقا 

 قمٌقدي٦م سمتٙمقن ومٝمٜم٤م وم٘مط، هلل ؿمٕمرك أـمح اًمزائد هذا..أؾمٛمٞمٝم٤م سمدي ؿمق طم٤مج أنف

 ُمع اعمريد آداب ُمـ ضمٕمٚمقا  طمٞمٜمام اًمّمقومٞم٦م ؿمٞمقخ سمٕمض أظمٓم٠م وًمذًمؽ» ضمداً  واوح٦م

 قمٛمكم ذك هذا رأؾمف، حيٚمؼ ٓزم اًمٓمري٘م٦م، قمغم اًمِمٞمخ ي٤ٌميع سمِّده ح٤م أنف ؿمٞمخٝمؿ

 ش ٟمٕمؿ سم٤مهلل، واًمٕمٞم٤مذ

 عمٕمروم٦م ىم٤مصدون وأنتؿ اقمتٛمرشمؿ إذا مَه ٙمؿ يٕمٜمل ومٚمٞمٙمـ وًمذًمؽ اعمًتٕم٤من، اهلل

 اًمّمح٤مسم٦م سم٤مدر ط طَمَٚمؼ وًَمـامَّ  احلالىم٦م ؿمؽ سمال ومٝمق اًمًالم، قمٚمٞمف سمف واإلىمتداء اًمًٜم٦م

 .اًمًالم قمٚمٞمف ؿمٕمره يتخ٤مـمٗمقا  أن أث٤مره، ُمـ سمٌمء سم٤مًمتؼمك احلريّملم

  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  ًَمَ٘مدْ ﴿: وم٢مذاً 
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اهلل ًَ ـْ  طَم َ

ِ
 أظَِمرَ  َواًمٞمَْقمَ  اهللَ  َيْرضُمق يَم٤منَ  عم

 . ط اًمرؾمقل قمٛمرة ؾمٞم٤مق ُمـ أن حييين ُم٤م هذا ﴾يَمثػًِما  اهللَ  َوَذيَمرَ 

٤مئؾ وٓم٤ٌمع سمٕمد شمذيمر :اًًم ع أنف ٓا  اإلطمرام؟ يرضمع اًمّمالة أضمؾ ُمـ اإلطمرام ُيَرضم 
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٤مج ُيـخّؾ  مم٤م أجْم٤مً  ٟم٤مطمٞم٦م هذه: ٟمٕمؿ أي أطمًٜم٧م، :اًمِمٞمخ  وم٘مد واًمٕمامر، احلُجَّ

 ُمـ قمرومتؿ سمٞمٜمام إطمراُمف، ؾم٤مقم٦م ُمـ يْمٓمٌع يٕمٜمل سمٕمْمٝمؿ أن -آٟمٗم٤مً – ًمٙمؿ ذيمرت

ٌْدأ إٟمام آوٓم٤ٌمع أن اًمٕمٛمرة عمٜم٤مؾمؽ -آٟمٗم٤مً – ؾمٞم٤مىمل  وذم سم٤مًمٓمقاف، اًمٌدء قمٜمد سمف َي

 .وم٘مط اًم٘مدوم ـمقاف

 ُمٜمك ذم اعمقاىمػ وي٘مٗمقن إطمراُمٝمؿ، ذم هٙمذا يًتٛمرون احلج٤مج ومٝم١مٓء ذًمؽ ُمع

 .واًمذسمح اًمرُمل سمٕمد إٓ َيَتَحٚمَّٚمقن وٓ قمروم٦م وذم

ٕجٛمـ، ُمٜمٙمٌٝمؿ قمـ يم٤مؿمٗمقن وهؿ اًمّمٚمقات يمؾ يّمٚمقن أهنؿ: هذا وُمٕمٜمك  وهٜم٤م ا

 وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »ط ىمقًمف وهق ٓأ صحٞمح ٟمٌقي حلدي٨م ضمذري٦م خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمقن

 احلدي٨م، هذا ظمالف وهذاش ُمٜمٙمٌٝمؿ قمـ يم٤مؿمٗملم يّمٚمقن ومٝمؿ رء، صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم

 اًم٘مدوم سمٓمقاف ُُمَ٘مٞمّد اعمٜمٙم٥م قمـ اًمٙمِمػ وم٘مط، اًم٘مدوم سمٓمقاف ُُمَ٘مٞمَّدة قم٤ٌمدة: أوًٓ  إذاً، ومٝمل

 يٙمقن أن جي٥م اعم٘م٤مم، قمٜمد اًمٓمقاف ريمٕمتل يّمكم سمِّده ًَمـامَّ  ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم صمؿ وم٘مط،

ًتقراً  ض هٙمذا صغم وم٢مذا ُمٕم٤مً، يمٚمٞمٝمام ُمٜمٙمٌٞمف ُم  ُمـ ط اًمرؾمقل ًمٜمٝمل ًمٚمٌٓمالن صالشمف قَمرَّ

ٞم٦م ؾم٤مشمر وهق إٓ اًمّمالة  ذم وأرضمقش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ» عمٜمٙم

ٜمـ اًمقاضم٤ٌمت ُمـ سمف ُذيم رشمؿ ُم٤م شمٚمتزُمقا  أن: أوًٓ  اجلٚم٦ًم، هذه هن٤مي٦م ًتح٤ٌمت، واًم : وصم٤مٟمٞم٤مً  واعم

ر، ُمـ يمثػم ُمع هٜم٤مك ؾمتٚمت٘مقن أنٙمؿ سمد ٓ اًمٖم٤مئ٥م، اًمِم٤مهد ًمٞمٌٚمغ  شُمَذيم روهؿ أن ومٞمج٥م اًمُٕمامَّ

ت٧م اًمتل اًمٕمٛمرة أطمٙم٤مم ُمراقم٤مة ُمـ قمٚمٞمٝمؿ جي٥م وسمام سم٠مظمٓم٤مئٝمؿ، ٜم٦م ذم صٌم  طمتك اًمّمحٞمح٦م: اًًم

ٕنف يمٗم٤مقمٚمف: اخلػم قمغم اًمدال أضمر ًمٙمؿ ُيْٙمت٥م  ذم ؾمـ ُمـ»اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم يدظمؾ و

ٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم  ومتٙمقن ٟمٗمًف ذم ؾمٞمٓمٌ٘مٝم٤م اًمٜمّمٞمح٦م هذه ُمٜمؽ ؾمٞم٠مظمذ اًمذي هذا ٕن :ش طم

ًمتؽ اؾمتدل ُمـ يمؾ صمقاب ًمؽ يٙمقن وهٙمذا همػمه، إمم أجْم٤مً  يٜم٘مٚمٝم٤م ىمد صمؿ ُمًتٛمرة، ؾمٜم٦م  سمد

 . اخلػم قمغم

ة، سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ ة وًمٙمـ ؿمٕمره، ي٘مص وإُم٤م حيٚمؼ إُم٤م اًمرضمؾ َهاّل  اعمرأ  ٟمرى اعمرأ

 ؿمٕمرات؟ قمدة ُمـ ي٠مظمذن اًمٜم٤ًمء سمٕمض

 . ٟمٕمؿ ذًمؽ، إٓ قمٚمٞمٝمـ ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 (11: 21: 35/ 562/واًمٜمقر اهلدى)
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  والسِر الَٔرة أضمْام زمَض

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م ـمٞمٌلم يٕمٜمل ويمٚمٝمؿ قمٚمؿ ـمالب سم٤مص رطمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مص؟ وذم :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أن ُمٕمٝمؿ وضمقدك ُمع احل٤مصؾ، حتّمٞمؾ سم٤مب ُمـ ؾمٞمٙمقن فمٜمل ذم :اًمِمٞمخ

: هق احل٘مٞم٘م٦م ذم شمٜمٌٞمف إمم ت٤مجحي اًمذي ًمٙمـ ُمقضمقد، إُمػم ٕن أُمػماً: قمٚمٞمٝمؿ رواُم  ي١مَ 

 اًمٙمؼمى، اإلُم٤مرة ذم ِمؽمطيُ  ُم٤م ومٞمٝم٤م ِمؽمطيُ  ٓ: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، ُم١مىمت٦م اإلُم٤مرة هذه أن

 سم٠مهنؿ اح٠مُمقريـ قمغم واعمٞمث٤مق اًمٕمٝمد ي١مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ: يٕمٜمل اًمٕمٔمٛمك، واًمقٓي٦م

 ُم٤مذا؟ وذم واعمٙمره، اعمٜمِمط ذم أُمػمهؿ يٓمٞمٕمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م

 ....:ُمداظمٚم٦م

 شمٜمٔمٞمؿ سم٤مب ُمـ هذا ًمٙمـ اًمٙمؼمى، سم٤مًمقٓي٦م إٓ سم٤مًمنمط هذا ًمٞمس ٓ، ،آه :اًمِمٞمخ

 يٙمـ مل إذا أطمدهؿ شم٠مُمػم ُمـ ومالسمد احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م ،اًمرطمٚم٦م

 ش.هؿأطمدَ  رواومٚمٞم١مُم   صمالصم٦م ؾم٤مومر إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف شم٠مُمػم: صمٛم٦م

 ذم طمتك اًمٗمقى، يرومض اإلؾمالم ٕن اإلؾمالم: يمامل ُمـ أُمر ؿمؽ سمال وهذا

 .اًمٓمريؼ ؾمٗمر وهل إُمد، اًم٘مّمػمة اعمٜمتٝمٞم٦م اعمٕم٤مذة هذه

 رطمٚمتٝمؿ يٜمٔمؿ أُمػم هٜم٤مك يٙمقن أن جي٥م أنف :إًمٞمف اًمٜمٔمر خٗم٧مأُ  ُم٤م أول ومٝمذا 

 آٟمٓمالق أن يرى طمٞم٨م سم٤مٟٓمٓمالق وي٠مُمرهؿ ،سم٤مًمٜمزول اًمٜمزول يرى طمٞم٨م ي٠مُمرهؿ

 أن اعمّمٚمح٦م هذه طمدود ذم ومٕمٚمٞمٝمؿ وهنؿ،١مؿم ُمٜمٔمؿ ومٝمق وهٙمذا هلؿ، ظمػم هق

 .إُمػم ذاك ُمع يتج٤موسمقا 

 ُمـ يٙمقن أن أرضمق: أجْم٤مً  هذا يم٤من وإن ،إُمػم سمِمخص شمتٕمٚمؼ :أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م

 وإٟمام ودوهنؿ، قمٜمٝمؿ سم٤مًمرأي يٜمٗمرد وأٓ يًتِمػمهؿ، أن وهق احل٤مصؾ، حتّمٞمؾ سم٤مب

 إًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م يٜم ٗمذوا صمؿ يًتِمػمهؿ ومٝمق ،﴾سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿُمقَرى َوَأُْمُرُهؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام
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 أصٌح قمٜمقان حت٧م اًمٞمقم اًمٕمٍميقن ٤مبتَّ اًمٙمُ  ويت٤ًمءل ـم٤مقمتف، أظمريـ وقمغم ف،رأج

 اًمّمحٞمح ًمٙمـ ىمقٓن، اعم٠ًمخ٦م ذم ُم٦م؟زِ ٚمْ ُمُ  أو ٛم٦مٚمِ ٕمْ ُمُ  اًمِمقرى هؾ: وهق ٞمِم٦مٚميم يم٠منف

 قمغم اًمٓمريؼ شمٗمتح هل ُمٕمٚمٛم٦م، هل ُمٚمزُم٦م همػم اًمِمقرى أن ومٞمف ٟمِمؽ ٓ اًمذي

 ُمٜمٝم٤م يًتّمٗمل يم٤مًمٜمحٚم٦م هق صمؿ إًمٞمف، وجيٛمٕمٝم٤م أراء [يًتٛمع] اعمًتِمػم اعمًتِمػم،

 .ُم٦مزِ ٚمْ سمٛمُ  وًمٞم٧ًم ٛم٦مٚمِ ٕمْ ُمُ  وم٤مًمِمقرى سمتٜمٗمٞمذه٤م، وي٠مُمر أراء، شمٚمؽ ظمػم

ًُ ـيَ  اًمتل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض شم٠ميت هذا سمٕمد  إذا أهنؿ: ُمٜمٝم٤م هب٤م، اًمتذيمػم ـح

 ،اًمٔمٝمر صالة إومم اًمّمالة اًمّمالة، أدريمتٝمؿ ُمٙم٤من ذم ومٜمزًمقا  ُم٤ًمومريـ يم٤مٟمقا 

 ُمٜمٓمٚم٘ملم يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م شم٘مديؿ، مجع اًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم هذه واحل٤مًم٦م جيٛمع أن: اًمًٜم٦م

 شمدريمٝمؿ طمتك اًمًٗمر ذم نيًتٛمرو وإٟمام اًمٜمزول يتٕمٛمدون ومال اًمٔمٝمر، صالة وىم٧م

 إن: وم٢مذاً  شم٠مظمػم، عمَجْ  واًمٕمٍم اًمٔمٝمر هبؿ ويّمكم مجٞمٕم٤ًم، هبؿ يٜمزل ذاكطمٞمٜم اًمٕمٍم

 عمَجْ  هبؿ عمَجَ  وإٓ شم٘مديؿ، عمَجْ  هبؿ عمَجَ  اًمٔمٝمر وىم٧م ذم ٟم٤مزًمقن وهؿ اًمّمالة أدريمتٝمؿ

 .شم٠مظمػم

 قمزيٛم٦م اًم٘مٍم ٕن قه٤م:ٛم  تِ يُ  وأَّٓ  اًمّمالة ُمـ ي٘مٍموا أن: مجٞمٕم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م صمؿ

 .اًمٕمٚمامء زَم قْ ىمَ  أصح قمغم وهذا رظمّم٦م، وًمٞمس

 ؟....هل ُم٤م اًمرظمّم٦م :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 قمزيٛم٦م؟ :ُمداظمٚم٦م

 .قمزيٛم٦م :اًمِمٞمخ

 .رظمّم٦م وًمٞم٧ًم :ُمداظمٚم٦م

 .أن٤م قمٙم٧ًم :اًمِمٞمخ

 اًم٘مٍم؟ :ُمداظمٚم٦م

 أن٤م؟ ىمٚم٧م ُم٤مذا. ٟمٕمؿ اًم٘مٍم :اًمِمٞمخ
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 ....ىمٚم٧م أن٧م :ُمداظمٚم٦م

 ٕن وا:ٍُمُ ي٘مْ  أن اًمّمالشملم سملم ٕمقا مَجَ  إذا أهنؿ قمٚمٞمٝمؿ: أىمقل ،ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 رظمّم٦م، هق إٟمام اًمّمالشملم سملم اجلٛمع اجلٛمع، سمخالف سمرظمّم٦م وًمٞمس قمزيٛم٦م، اًم٘مٍم

 وًمٙمـ ذًمؽ، هلؿ ضم٤مز رٗمْ ؾَم  وهؿ وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ يّمٚمقا  أن أرادوا ًمق: سمٛمٕمٜمك

 اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م ىم٤مل يمام ،رظمّمف تٌٕمقا ي أن: قم٤ٌمده ُمـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هللا إمم إطم٥م

ئٛمُ  ك١مشمَ شمُ  أن حي٥م يمام فرظمُّم  ك١مشمَ شمُ  أن حي٥م اهلل إن»: قمٚمٞمف وؾمالُمف  ش.فقمزا

 ش.فُمٕمّمٞمتُ  ك١مشمَ شمُ  أن يٙمره يمام»: أظمر احلدي٨م وذم

 ش.ُمٕمّمٞمتف كشمَ ١مْ شمُ  أن يٙمره يمام ف،رظمّم شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»

 شمت٠ميمد أو يت٠ميمد وسمخ٤مص٦م ،اًمّمالشملم سملم جيٛمع أن: [وإومْمؾ] وم٤مٕطم٥م ًمذًمؽ

 ُمـ يمؾ   أداء: وهق إصؾ اًمتزام ذم احلرج ُمـ رء هٜم٤مك يمقن طم٤مًم٦م ذم اًمرظمّم٦م هذه

 .اجلامقم٦م قمغم اًمرظمّم٦م شمت٠ميمد ومٝمٜم٤م وىمتٝم٤م، ذم اًمّمالشملم

 ذم ٕن وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل رظمّم٦م ٘مٌؾيت أن قمـ يٜمٍمف أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل وٓ 

 إمم أؿم٤مر يمام وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل رظمّم٦م قمغم واًمٙمؼمي٤مء ٦مٗمَ إنَ  ُمـ ظمٗمٞم٤مً  ُمٕمٜمك ذًمؽ

 قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  وَمَٚمٞمَْس ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ُمذيمراً  ؾم٤مئؾ ؾم٠مخف طمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذًمؽ

وا َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  ـَ  شَمْ٘مٍُمُ الةِ  ُِم ـَ  َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمُتؿْ  إِنْ  اًمّمَّ ِذي  هذا ىم٤مل[ 717:اًمٜم٤ًمء] ﴾يَمَٗمُروا اًمَّ

 َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمُتؿْ  إِنْ ﴿: ي٘مقل ورسمٜم٤م ٤م؟ٜمَّ ُمِ أَ  وىمد ٟم٘مٍم اهلل رؾمقل ي٤م سم٤مًمٜم٤م ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

ـَ  ِذي ـَ  إِنَّ  يَمَٗمُروا اًمَّ : اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٤م؟ٜمَّ ُمِ أَ  وىمد ٟم٘مٍم سم٤مًمٜم٤م ُم٤م[ 717:اًمٜم٤ًمء] ﴾اًْمَٙم٤مومِِري

 ش.صدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ هب٤م اهلل دقشمّم صدىم٦م»

 شم٤ٌمرك إؾمٞم٤مد ؾمٞمد وهق ؾمٞمده صدىم٦م ىمٌقل قمـ يًتٜمٙمػ أن ًمٚمٕمٌد جيقز ومٝمؾ

 أن٧م: ىم٤مل رضمؾ ضم٤مء ح٤م اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمام وشمٕم٤ممم

 ش.اهلل اًمًٞمد»: ىم٤مل ،ؾمٞمدٟم٤م

 سمف ـًُ حْ ـيَ  ٓ يم٤من إذا اًمرىمٞمؼ اًمٕمٌد يم٤من وم٢مذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل هق: احلؼ اًمًٞمد

 يرد أن اعمخٚمقق اًمٕمٌد يتجرأ  ومٙمٞمػ ُمثٚمف، خمٚمقق قمٌدٌ  وهق ؾمٞمده، ُمٜمح٦م ُمـ دّ رُ يَ  أن
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 قمزيٛم٦م، وأنف اًم٘مٍم سملم اًمٗمرق قمرومٜم٤م أنٜم٤م وًمق ًمذًمؽ، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اخل٤مًمؼ صدىم٦م

 رسمٜم٤م ُمـ ٟمت٘مٌٚمٝم٤م وأن اًمرظمّم٦م هبذه ٟمت٤ًمهؾ أٓ ومٞمٜمٌٖمل رظمّم٦م، وأنف اجلٛمع وسملم

 .سمٜم٤م رأومتف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًمف ؿم٤ميمريـ

 حيًـ مم٤م يمذًمؽ اًمّمالشملم، سملم اجلٛمع ويًتح٥م اًمّمالة ىمٍم ُمـ ٓسمد: إذاً 

 ًمٙمؾ ي١مذن ًمٞمس وإىم٤مُمت٤من، واطمد أذان هلام ُمٕم٤مً  مجٕمت٤م صالشملم يمؾ أن: سمف اًمتذيمػم

 قمـ ضم٤مء ُم٤م أصح وهذا إىم٤مُم٦م، ُمٜمٝمام ًمٙمؾ ًمٞم٘م٤مم وًمٙمـ واطمد أذان وإٟمام ُمٜمٝمام، صالة

 اًمٜمٌل طمج٦م ىمّم٦م ذم إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م وُمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 وذم اًمرواي٤مت، سمٕمض هٜم٤مك ٕن هذا: أىمقل اًمقداع طمج٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 م٤موأىم أذاٟملم نأذَّ  ىمد اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع ح٤م هٜم٤مك أن اًمّمح٤مح

 .إىم٤مُمتلم

 واطمد أذان: واعمحٗمقظ حمٗمقظ، همػم اعمحدصملم شمٕمٌػم ذم ؿم٤مذ هٜم٤م إذاٟملم ومذيمر

 دون ُم٤ٌمذة اًمّمالة أىمٞمٛم٧م ُمٜمٝمام إومم اًمّمالة صغم ُم٤م وم٢مذا وإىم٤مُمت٤من، ًمٚمّمالشملم

 ذم شمً٘مط اًمًٜمـ ٕن سم٤مًمًٜمـ: اًمٗمّمؾ يٙمقن أن قمـ ومْمالً  سم٤مٕذيم٤مر سمٞمٜمٝمام ومّمؾ

 ومٝمذه ُمثاًل، يم٤مًمٔمٝمر اًمّمالة وسمٕمد اًمّمالة ىمٌؾ هب٤م ي١مشمك أن شمنمع اًمتل اًمًٜمـ اًمًٗمر،

 اًمقشمر، ٜم٦مؾُم : وإظمرى اًمٗمجر، ٜم٦مؾُم  :أوٓمه٤م :ت٤منٜمّ ؾُم  إٓ شمً٘مط اًمًٗمر ذم يمٚمٝم٤م اًمًٜمـ

 يدقمٝمام ط اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م» قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة شم٘مقل يمام اًمٗمجر ومًٜم٦م

 .اًمريمٕمتلم ه٤مشملم أمهٞم٦م قمغم يدل وهذاش ؾمٗمراً  وٓ طمياً 

 ش.ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم اًمٗمجر ريمٕمت٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ وي١ميمد

 اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم اًمٗمجر ؾمٜم٦م :اعمّمٚملم سمٕمض هبام يًتٝملم ٚمتلماًم ه٤مشملم وم٤مًمريمٕمتلم

 .ُم٤ًمومراً  يم٤من وًمق يّمٚمٞمٝمام اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من ًمذًمؽ :ومٞمٝم٤م وُم٤م

 ذم طمتك قمٚمٞمٝم٤م أجْم٤مً  حي٤مومظ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٙم٤من اًمقشمر، ٜم٦مؾُم  يمذًمؽ 

 ومٞمّمكم إرض قمغم داسمتف ُمـ يٜمزل أن ًمف يتٞمن ومل ٟم٤مىمتف، قمغم رايم٥م وهق طمتك اًمًٗمر

 .رايم٥م وهق
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 ٓ سمٞمٜمٝمام ؾّْم ومَ  ومال إظمرى، ًمٚمّمالة وأىمٞمؿ إومم اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمقا  إذا: أجْم٤مً 

 ًمٚمّمالة اًمث٤مٟمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م ىم٤مُمقا أ وم٢مذا صالة، يمؾ دسمر سمٕمد اعمٕمرووم٦م سم٤مٕذيم٤مر وٓ سم٤مًمًٜم٦م

 سم٤مٕذيم٤مر اإلشمٞم٤من وسملم سمٞمٜمٜم٤م حيقل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٓ هٜم٤م اًمّمالة واٟمتٝم٧م إظمرى،

 ومال اًمٗمريْمتلم سملم اًمٗمّمؾ أُم٤م إوىم٤مت، يمؾ ذم اًمّمٚمقات دسمر اعمٕمرووم٦م اعمٕمٝمقدة

 .قمٜمدٟم٤م ُمٕمروف ومٝمذا ،ومّمؾ

 اًمٜمٌقي اعمًجد ذم وهٜم٤مك ،ا رًّ سمَ  ؾمٞمٙمقن ـمٌٕم٤مً  واًمًٗمر اعمديٜم٦م إمم وصٚمقا  ُم٤م وم٢مذا 

 قمٚمٞمف، ًمٚمًالم ط اًمرؾمقل ىمؼم إشمٞم٤من يت٘مّمدون اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  أن اًمتٜمٌٞمف ُمـ ٓسمد

 اًمذيـ اًمٜم٤مس ه١مٓء سم٠من روٟمٜم٤مٕمِ ِْم يُ  وًمٙمٜمٝمؿ ًمذاشمف، ُمٜمف ٟمٛمٜمع ٓ يمٜم٤م وإن اًم٘مّمد هذا

 يّمٚمف ٓ ط اًمٜمٌل قمغم اًمًالم سم٠من يِمٕمروٟمٜم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمؼم إمم يذهٌقن

 قمغم اعمًٚمؿ ؾمالم ذم ومرق ٓ سم٤مـمؾ، اإلؿمٕم٤مر وهذا ىمؼمه، ُمـ ىمري٤ٌمً  اعمًٚمؿ يم٤من إذا إٓ

 ومرق ٓ اعمٖمرب، أو اعمنمق أىمَم ذم يٙمقن أو ىمؼمه، سمج٤مٟم٥م يٙمقن أن سملم ط اًمٜمٌل

 يّمؾ وهذا هذا ؾمالم أن طمٞم٨م ُمـ اًمٜم٤مطمٞمتلم، طمٞم٨م ُمـ إـمالىم٤مً  وذاك هذا سملم

 .ومرق سمدون اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 وسملم ىمؼمه، سمج٤مٟم٥م ط اًمٜمٌل قمغم يًٚمؿ اًمذي سملم ومرق ٓ: أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ

 اًمرؾمقل أن طمٞم٨م ُمـ يًٛمٕمف، ٓ أنف طمٞم٨م ُمـ اعمٖمرب أو اعمنمق ذم قمٚمٞمف يّمكم ُمـ

ءً  اًمًالم هذا يًٛمع ٓ  .اعمنمىملم دٕمْ سمُ  يم٤من أو اًم٘مؼم، سمج٤مٟم٥م يم٤من ؾمقا

 اًمنمقمٞم٦م اعمٕم٤مين هذه أن ضمٞمداً  أومٝمؿ أن٤م ،اًم٘مؼم إمم اإلشمٞم٤من يت٘مّمدون طمٞمٜمام وم٤مًمٜم٤مس

 هذا قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م اًمٜمٌقي٦م اًمث٘م٤موم٦م هبذه شمتث٘مػ ًمـ قمروؿمٝم٤م، قمغم ظم٤موي٦م[ قمٜمدهؿ]

 أُمتل قمـ ٖمقينيٌٚم ٤مطملمٞمَّ ؾَم  ُمالئٙم٦م هلل إن»: ط اًمرؾمقل ىمقل هق أٓ ٟم٘مقل؟ اًمذي

 ش.اًمًالم

 اعمٕمٜمك، هلذا شم٠ميمٞمداً  ٦مىمّم يمرذْ أَ  اهلدف، وصقل ٞمدٕمَ سمُ  أو اهلدف، إمم أصؾ أن وىمٌؾ

 اًمرؾمقل: ىمؼم إمم ًمٚمقصقل ومٞم٤ًمرع اًمٕمقاـمػ، شم٠مظمذٟمف ٓ اعمًجد داظمؾ دظمؾ وم٢مذا

 ؾمٜم٦م يٜمًك صمؿ أوًٓ، ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م اعمٕم٤مين هذه ويٜمًك قمٚمٞمف، يًٚمؿ ًمٙمل

 .يدظمٚمف هق طمٞم٨م قمٚمٞمف امً ًٚم  ُمُ  اًمٜمٌقي اعمًجد إمم اًمٞمٛمٜمك ضمؾسم٤مًمر   اًمدظمقل
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 هل٤م، طمدود ٓ اًمتل ٦ماجل٤محم سم٤مًمٕمقاـمػ ونذُ ١مظَم يُ  اًمٜم٤مس يمؾ أىمقل وٓ اًمٜم٤مس ّؾ ضُم 

 إذا سم٠منٜم٤م ًمٜم٤م اًمرؾمقل أُمر ٕمقنٞم  َْم يُ  وم٤مئدة، ومٞمف ًمٞمس ُم٤م حتّمٞمؾ ذم اًمقاضم٥م ٕمقنٞم  َْم يُ 

 أبقاب زم اومتح مهللا وؾمٚمؿ، حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل سمًؿ: ٟم٘مقل أن اعمًجد دظمٚمٜم٤م

 .رمحتؽ

 أو اًمٌٕمران ُمثؾ اهلل ي٤م إٟمام إـمالىم٤مً  ٤مًًّ طمِ  هٜم٤مك هل٤م دمدون ٓ إؿمٞم٤مء هذه يمؾ

 صٚمٞم٧م :سملم ومرق ذم ُم٤م مج٤مقم٦م ي٤م ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمؼم إمم هجقم اًمِم٤مردة اجلامل

 واعمٕمجزة ًممي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمقاء ذًمؽ يمؾ ،أبداً  ومرق ٓ هٜم٤م، صٚمٞمٜم٤م أو اعمًجد سم٤مب قمٜمد

 ذم واًمرؾمؾ إنٌٞم٤مء ؾم٤مئر دون قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م هب٤م اهلل ظمص اًمتل

 ش.اًمًالم أُمتل قمـ يٌٚمٖمقين ٤مطملمٞمَّ ؾَم  ُمالئٙم٦م هلل إن»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م

 رضمؾ ؾمقاء، إٓ إندًمس ذم وُمـ أن٧م ُم٤م :اًمٌٞم٧م أهؾ ُمـ ىم٤مل ُمـ قدَ َص : إذاً 

 ومجقة إمم ؿَْم ٜمْ يَ  رضمالً  رأى أو رضمالً  ؾمٛمع ،قمٚمقي سمـ احلًـ: اؾمٛمف اًمٌٞم٧م آل ُمـ

 ي٠ميت رآه ،اعمًجد طم٤ًمب قمغم اجلدران وهذه هذه، اًم٘م٦ٌم سمٜم٤مء ىمٌؾ اًم٘مؼم ذم يم٤من يقُمئذ

 ؾمٛمٕم٧م ،يمٜم٧م طمٞمثام ّؾ َص : ًمف ىم٤مل أصكم: ىم٤مل ؟مِلَ  ًمف ىم٤مل ومجقة ذم اًمرؾمقل ىمؼم قمٜمد

 ش.يمٜمتؿ طمٞمثام قمكمَّ  قا صٚم  »: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

ءً  إٓ سم٤مٕندًمس وُمـ أن٧م ُم٤م: هلذا وىم٤مل  ٤مطملمٞمَّ ؾَم  ُمالئٙم٦م هلل إن» ح٤مذا؟ ،ؾمقا

 ش.اًمًالم أُمتل قمـ يٌٚمٖمقين

 سم٤مً دَ تَ ٜمْ ُمُ  اعمديٜم٦م إمم دُمِمؼ ُمـ أؾم٤مومر أن زم اهلل يمت٥م طمٞمٜمام ُمٕمل وىمٕم٧م اًمتل اًم٘مّم٦م

 وأظمذت اعمٕم٤مُمٚم٦م أضمري٧م اإلؾمالُمٞم٦م، اجل٤مُمٕم٦م اومتت٤مح سمداي٦م ذم احلدي٨م ُم٤مدة تدريسًم

 اًمروشملم طم٥ًم ،اجلقازات ٧مٚمْ َص وَ وَ  هٜم٤مك، اًمًٕمقدي اًم٘مٜمّمؾ ُمـ اًمت٠مؿمػمة

 أنف رأى ح٤م ،اًمديـ ُمـ رء قمٜمده يم٤من هٜم٤مك اًمْم٤مسمط أن: اًمٔم٤مهر اعمٕمروف، احلٙمقُمل

 وصٚم٧م إذا: ىم٤مل شمٗمْمؾ،: ًمف ىمٚم٧م طم٤مضم٦م ُمٜمؽ أريد أن٤م: ىم٤مل اعمديٜم٦م إمم ذاه٥م أن٤م

 ذًمؽ؟ ُمـ ظمػم هق ُم٤م قمغم أدًمؽ أٓ: ًمف وم٘مٚم٧م اًمًالم، ُمٜمل اًمرؾمقل شم٘مرأ  أنف اعمديٜم٦م

 ؾ:ِص أَ  ٓ وىمد ؾِص أَ  وم٘مد اعمديٜم٦م إمم ًمٚمذه٤مب ؾم٤مقمل أن أن٤م: ىمٚم٧م يمٞمػ؟: ىم٤مل

 ؾمٛمل ُم٤م اإلٟم٤ًمن ٕن أنًك: ىمد وصٚم٧م إذا صمؿ ي٘مقًمقن، يمام ؾم٥ٌم ُمـ أيمثر أو ًم٥ًٌم
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 ؾجَّ ًَ ُمُ  سمريد قمغم أدًمؽ أٓ ُمٜمل، شمٓمٚمٌف أن٧م اًمذي هذا أنًك ىمد ًمٜمًٞم٤مٟمف، إٓ ٤مً إٟم٤ًمٟم

 قمٚمٞمف ىم٤مل: ىمٚم٧م يمٞمػ؟: لىم٤م اًمرضمؾ شمٕمج٥م اخل٤مـمػ؟ اًمؼمق ُمـ أهع ُمْمٛمقن

 ذم وأن٧م حمٛمد قمغم صؾش اًمًالم أُمتل قمـ يٌٚمٖمقين ٤مطملمٞمَّ ؾَم  ُمالئٙم٦م هلل إن: »اًمًالم

 .اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ؾمالُمؽ أبٚمغ أن٤م ٜملٚمْ حتٛم   مم٤م أطمًـ سمٞمتؽ ذم وأن٧م ،ُم٘مٕمدك

 رسمف قمٜمد ط اًمرؾمقل سمٛم٘م٤مم رٟم٤مٕمِ ِْم شمُ  ضمدًا، وقمٔمٞمٛم٦م مجٞمٚم٦م اعمٕم٤مين هذه: احل٘مٞم٘م٦م

 اعمًجد اًمداظمؾ دظمؾ وم٢مذا ًمذًمؽ احل٘م٤مئؼ: هذه يمؾ قمـ هم٤مومٚمقن ٟمحـ ًمٙمـ ،اًمٙمريؿ

 ط اًمٜمٌل قمغم كم  َّم يُ  وأن سم٤مًمٞمٛمٜمك، ؾظُم دْ يَ  أن سمٕم٤مُم٦م، اعم٤ًمضمد أدب لَم ًَ ٜمْ يَ  ومال اًمٜمٌقي

 أبقاب زم اومتح مهللا وؾمٚمؿ، حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل سمًؿ ويًٌٛمؾ ويدقمق هٜم٤مك،

 ُمٓمروح ومرق ًمٙمٜمف ،ومرق هٜم٤مك ٟمٕمؿ أبدًا، ومرق ٓ اًمًالم يمذاك اًمًالم هذا ،رمحتؽ

 اًمّمٞم٤مح ورسمام اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمؼم طمقل اًمزطم٤مم إجي٤مد: وهق ومٞمف، ُمرهمقب وهمػم

 ٟمٗمًف ذم ُمًتحياً  ُمٜمٙمؿ يمؾ ٞمٙمـومٚم ًمذًمؽ اعمّمٚملم، قمغم يِمقش اًمذي واًمزقم٤مق

 ٕن ُمًجده: ذم اًمّمالة ٟمت٘مّمد اًمذي ط ٟمٌٞمٜم٤م سمقاؾمٓم٦م شمٕمٚمٛمٜم٤مه٤م، اًمتل أداب هذه

ه مم٤م صالة سم٠مخػ ُمًجده ذم اًمّمالة  وٓ احلرام، اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد ُمـ ؾمقا

 وٟمّمكم ًمٚم٘مؼم ٟمقصؾ وسمس يمٚمٝم٤م، اًمٜمٌقي٦م اًمتٕم٤مًمٞمؿ هذه ٟمؽمك سم٠من وؾمٜمتف هديف ٟمخ٤مًمػ

 يم٤من إذا ظم٤مص٦م واًمتؼمك اًمٚمٛمس يٕمٛمؾ رسمام هذا قمغم ٟم٘متٍم ُم٤مذا؟ ووم٘مط قمٚمٞمف،

 هذه ُم٤ًميملم، ـمٌٕم٤مً  اجلٝمٚم٦م ُمـ؟ أبّم٤مر ًمٙمـ إبّم٤مر، ي٠مظمذ عمٞمع هٜم٤مك اًمٜمح٤مس

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع ذيمرىاًمو ذيمرى

م اعمديٜم٦م ُمـ آٟمٓمالق دور ضم٤مء وإذا  اخلٓم٠م وُمـ احلٚمٞمٗم٦م، ذو ُمٞم٘م٤مهت٤م ُمـ واإلطمرا

 ظمراوم٦م، شمتْمٛمـ اًمتًٛمٞم٦م هذه ٕنف قمكم: سم٠مبٞم٤مر اعمٞم٘م٤مت هذا شمًٛمٞم٦م: اًمٕم٤مُم٦م قمٜمد اًمِم٤مئع

 اهلل ريض قمٚمٞم٤مً  أن وهل ظمراومٞم٦م، قم٘مٞمدة يتْمٛمـ اؾمامً  يًتٕمٛمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ

 يمرم: أىمقل ،وأىمقل أىمقل ٓ وضمٝمف اهلل يمرم: وأىمقل وضمٝمف، اهلل يمرم: أىمقل وٓ قمٜمف

 ٓ وًمٙمـ إيمرُملم، واًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وضمف اهلل ويمرم وضمٝمف، اهلل

 ٟمٙمقن أن ومٞمج٥م ؿمٞمٕمل اصٓمالح هذا ٕن وضمٝمف: اهلل يمرم قمكم ذيمر سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أىمقل

 وضمٝمف اهلل يمرم ومٝمق اًمٕمذاب، سم٤مـمٜمٝم٤م وًمٙمـ اًمرمح٦م، ه٤مفم٤مهرُ  اؾمتٕمامٓت ُمـ طمذريـ
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 ذم هؿ وإٟمام أظمريـ، سم٤مخلٚمٗم٤مء ٟمخّمٝم٤م ٓ سمجٛمٚم٦م ٟمٛمٞمزه ٓ وًمٙمٜمٜم٤م ري٥م، وٓ ٓؿمؽ

 .ؾمقاء ذًمؽ

 ٕهنؿ ظمراوم٦م: هذهش قمكم بٞم٤مرأ»ـسم احلٚمٞمٗم٦م ذو سم٤معمٞم٘م٤مت اعمٕمروف اعمٙم٤من ومتًٛمٞم٦م 

 .قمٚمٞمٝمؿ واٟمتٍم هٜم٤مك اجلـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞم٤مً  أن يزقمٛمقن

ش احلٚمٞمٗم٦م ذو»ـسم ذقم٤مً  اعمٕمروف اعمٙم٤من ذاك إمم ًمٚمٕمٛمرة اًم٘م٤مصد وصؾ ُم٤م وم٢مذا 

م ىمٌؾ مرِ حْ ـيُ  أن يٜمٌٖمل هٜم٤مك  اعمديٜم٦م ذم ٟم٤مزل هق طمٞم٨م آهمت٤ًمل ًمف شمٞمن إذا اإلطمرا

.. .مح٤مُم٤مت ذم أفمـ احلٚمٞمٗم٦م ذو ُمـ ىمري٥م ومٝمٜم٤مك ًمف شمٞمن ُم٤م[ وم٢مذا] ،وٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م

 ،وسمس اح٤مء ص٥م: يٕمٜمل اؾمتحامم ُمٕمٜم٤مه وهذا هٜم٤مك، يًتحؿ أن اإلٟم٤ًمن سم٢مُمٙم٤من

 ًمٞم٧ًم ذقمٞم٦م ٟمٔم٤موم٦م هذه ،اًمٜمٔم٤موم٦م ُمٙم٤من ًمٞمس إُمر، واٟمتٝمك ُمٕمدودات دىم٤مئؼ: يٕمٜمل

 واًمرُمؾ، احلَم طمٞم٨م هٜم٤مك اًمقادي إمم اعمًجد ظم٤مرج إمم خيرج صمؿ ُم٤مدي٦م، ٟمٔم٤موم٦م

: وهل واًمٕمامر، احلج٤مج أيمثر جيٝمٚمٝم٤م ضمداً  ه٤مُم٦م وم٤مئدة وهذه ي٘مرن أن ُمـ ٓسمد هٜم٤مك

 اًمديٜمٞم٦م ُمّمٚمحتف ُمـ وهذا - جي٥م سمٕمٛمرة مهللا ًمٌٞمؽ: وي٘مقل سم٤مًمٕمٛمرة يٚمٌل طمٞمٜمام

 حمكم، ًمٞمس حمكم مهللاش طمًٌتٜمل طمٞم٨م حمكم مهللا»: ي٘مقل أن جي٥م -ُمٕم٤مً  واًمدٟمٞمقي٦م

ه وُم٤م أوًٓ؟ اًمٙمالم ُمٕمٜمك ُم٤م طمًٌتٜمل طمٞم٨م حمكم  صم٤مٟمٞم٤ًم؟ وصمٛمرشمف ُمٖمزا

 سم٘مْم٤مئؽ طمًٌتٜمل طمٞم٨م إطمراُمل وُمـ قمٛمريت ُمـ حتٚمكم: أي حمكم مهللا: ُمٕمٜم٤مه

٤منُ  َوظُمٚمَِؼ ﴿ وٕمٞمػ إٟم٤ًمن: ُمثالً  ًمرده، زم جم٤مل ٓ اًمذي اعمؼمم ًَ  ممٙمـ ،﴾َوِٕمٞمًٗم٤م اإِلٟم

 اهلل ؾمٛمح ٓ ممٙمـ قمٛمرشمف، يت٤مسمع أن يًتٓمٞمع ومال سمٛمرض يٗم٤مضم٠م ُمرض ًمف يٕمرض أن

 أن يًتٓمٞمع ٓ أنف سمحٞم٨م ممٙمـ، هذا رء يمؾ رضمٚمف أو يده شمٜمٙمن ؾمٞم٤مرشمف، شمتٕمٓمؾ

 اًمذي هذا ،شطمًٌتٜمل طمٞم٨م كم  حَمَ  مهللا»: ي٘مؾ مل إذا اًمٜمٞم٦م، هذه يٜمق مل إذا قمٛمرشمف، يت٤مسمع

 وًمق ،ىم٤مسمؾ ُمـ قمٛمرة وقمٚمٞمف هدي، قمٚمٞمف ،ح٦مٞماًمذسم قمٚمٞمف أنٗمف رهمؿ قمٛمرشمف قمـ ٟمٙم٨م

 .احل٤مدصم٦م هذه سمٕمد يٕمتٛمر أن وضمقسم٤مً  قمٚمٞمف اًمٕمٛمرات قمنمات اقمتٛمر يم٤من

 حترك ُم٤م ويم٠منف اًمٕمٛمرة، ٟمقى ُم٤م يم٠منف ،طمًٌتٜمل طمٞم٨م كم  حَمَ  مهللا: ىم٤مل إذا أُم٤م

 اًمٕمٛمرة ذم أن٤م ،اًمنمط هذا اهلل ومْمؾ قمغم واؿمؽمط ،وضمؾ قمز اهلل دقم٤م ٕنف ًمٚمٕمٛمرة:

 .طمؾ ذم وم٠من٤م ،وُمٜمٕمتٜمل طمًٌتٜمل طمًٌتٜمل، طمٞم٨م إمم
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 وٓ ذايمرشمف، ذم اًمٕم٤ٌمرة هذه يًجؾ أن طم٤مج ويمؾ ُمٕمتٛمر يمؾ قمغم جي٥م ومٝمذه

 اٟمٓمٚمؼ وم٢مذا رأجتؿ، يمام ضمداً  ه٤مُم٦م صمٛمرة ُمـ ورائٝم٤م ُمـ يؽمشم٥م ح٤م :اًمدهر ُمدى يٜم٤ًمه٤م

 أن ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م ًمٙمـ ريمٕمتلم، يّمٚمقا  أن سمٕمد إٓ يٛمِمقن ٓ ،اًمتٚمٌٞم٦م هذه سمٕمد رامَّ اًمٕمُ 

 ذاك وذم اعمٞم٘م٤مت، ذاك سمخّمقص مه٤م وإٟمام اإلطمرام، ريمٕمتل ًمٞمًت٤م اًمريمٕمتلم ه٤مشملم

 ًمٙمـ صالة، ًمف ًمٞمس اإلطمرام اعمًجد، ُمـ أؾمٗمؾ هق اًمذي اًمٕم٘مٞمؼ وادي: أي اعمٙم٤من،

 ًمإلٟم٤ًمن شمٞمن وم٢مذا اًمٔمٝمر، صالة سمٕمد أطمرم أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ وىمع اًمذي

 ُم٤ًمومر ٕنف اجلامقم٦م: ُمع ًمف شمٞمن ُم٤م أو اجلامقم٦م، ُمع اعمًجد ذم هٜم٤مك اًمٔمٝمر يّمكم أن

 .ضمٞمد ومٝمذا اًمّمالة، سمٕمد سم٤مًمٕمٛمرة وأطمرم اًمٔمٝمر، ومّمغم

 ظم٤مص٦م، ؾمٜم٦م ًمإلطمرام ومٚمٞمس اإلطمرام، ؾمٜم٦م سمٜمٞم٦م ريمٕمتلم صالة يت٘مّمد أن أُم٤م

 ريمٕمت٤من عنْم يُ  احلٚمٞمٗم٦م ذي وادي ذمش احلٚمٞمٗم٦م ذو» ذم اعمٙم٤من ذاك ذم هٜم٤مك ًمٙمـ

 قمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء طمٞم٨م اإلطمرام، خلّمقص وًمٞمس اعمٙم٤من، خلّمقص

 وادي ُم٤ٌمرك وادٍ  ذم ،اًمقادي ذم إٟمؽ: وم٘م٤مل ضمؼميؾ ضم٤مءين»: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل

 ش.ريمٕمتلم ؾ  ومَّم  اًمٕم٘مٞمؼ

 يمام ُم٤ٌمرك وادٍ  ٕنف ريمٕمتلم: يّمكم أن ـًَ يُ  سمخ٤مص٦م احلٚمٞمٗم٦م ذي ذم هٜم٤مك: وم٢مذاً 

 واًمتٚمٌٞم٦م ُمٚمٌلم، يٜمٓمٚم٘مقن ذًمؽ سمٕمد واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمٝمام ٜم٤مٟمٌٞمَّ  ضمؼميُؾ  سمف ثدَّ طَم 

 اإلظمٗم٤مت: ومٞمٝم٤م إصؾ إذيم٤مر قم٤مُم٦م ٕن ذًمؽ: إذيم٤مر، قم٤مُم٦م قمـ خيتٚمػ ذيمر

 ُم٤م صقشمف يرومع أن: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم واًمٕمٛمرة احل٩م ذم اًمتٚمٌٞم٦م أُم٤م اجلٝمر، وقمدم

 قمـ ئؾؾُم  ح٤م سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد ؾمٌٞماًل، ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مع

 رومع هق: اًمٕم٩م واًمث٩م، اًمٕم٩م: احل٩م أومْمؾش واًمث٩م اًمٕم٩م»: ىم٤مل احل٩م أومْمؾ قمـ احل٩م

 ُمـ شمٜمٗمٞمذاً  احل٩م أومْمؾ هذا واًمْمح٤مي٤م، اهلداي٤م ذسمح هق: واًمث٩م سم٤مًمتٚمٌٞم٦م، اًمّمقت

 اًمٜمٌل طمج٦م ىمّم٦م ًمٜم٤م روى وىمد - ضم٤مسمر ىم٤مل اًمٕم٩م اًمٙمٚمٛم٦م هلذه ط اًمٜمٌل أصح٤مب

شمٜم٤م سمح٧م وىمد إمم اًمروطم٤مء وصٚمٜم٤م ومام :-ط  اًمتٝمٚمٞمؾ ذم إصقات رومع ُمـ أصقا

شمٜم٤م ٧محَّ سمُ  واًمتٙمٌػم،  احل٩م، ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة اًمتٚمٌٞم٦م اًمتٚمٌٞم٦م، همػم ذم ينمع ٓ هذا أصقا

 .هب٤م واًمّمدع اجلٝمر ومٞمج٥م
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 سمؽموقا  ُم٤م - اًمٜم٤ًمء طمتك: همػمي قمـ ومْمالً  ٟمٗمز قمغم ُمًتدريم٤مً  وأىمقل 

 ًمٙمٜمل أصقاهتـ، يرومٕمـ أن هلـ عنْم يُ  اًمٜم٤ًمء طمتك - اًمنمع طمٙمؿ هذا أُم٤م سمٙمٞمٗمٙمؿ

 يٜم٘مص ُم٤م اًمرضم٤مل، أصقات ُمع أصقاهتـ شمْمٞمع سمحٞم٨م أصقاهتـ ومٚمػمومٕمـ ظٓطمِ أَ 

 .صم٤مٟمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م ُمٕمٜم٤م يّمػم سمٕمديـ اًمرضم٤مل قمـ

 رضم٤مل؟ وُمرة ٟم٤ًمء ُمرة: أىمقل :ُمداظمٚم٦م

 سمٞمّمػموا ًمف أصؾ وٓ اًمٜم٤مس اقمت٤مده سمٌمء: أجْم٤مً  يذيمرين وهذا ٓ، ،آه :اًمِمٞمخ

 اًمت٘مك وم٢من يٚمٌل، اعمٚمٌلم أومراد ُمـ ومرد يمؾ: إصؾ ،ٓ ُمرة، وٟم٤مس ُمرة ٟم٤مس ،ئلمضمز

 ..ًمف أصؾ ٓ ومٝمذا واطمد، سمّمقت: يٕمٜمل..أت٘مّمد أن أُم٤م سم٠مس، ومال وم٠ميمثر صقشم٤من

 ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م صقشم٤من اًمت٘مك وم٢من وىمدرشمف، وـمٌٞمٕمتف، وؾمجٞمتف هق إٟم٤ًمن يمؾ: إذاً 

 وٓ ًمٜمٗمًف، واطمد يمؾ وإٟمام ضم٤مرك، صقت ُمع سمّمقشمؽ متٌم أن ٗمـٚمَّ ٙمَ تَ شمَ  ٓ ًمٙمـ

 ويتٛمٞمز سمٕمض، ذم سمٕمْمٝم٤م اعمتداظمٚم٦م إصقات سمٞمًٛمع رسمٜم٤م أنف ُمًٚمؿ قمغم ـمٌٕم٤مً  ؾٙمِ ِْم يُ 

 .قمٚمٞمؿ واؾمع وضمؾ قمز اهلل ٕن إؿمٙم٤مل: ذم ُم٤م ـمٌٕم٤مً  هذا ،اعمرائل ُمـ اعمخٚمص

 وطمتك اإلٟم٤ًمن، يًتٓمٞمع ُم٤م أيمثر ذم اًمّمقت سمرومع شمٙمقن أن جي٥م اًمتٚمٌٞم٦م: إذاً 

 إذا أجْم٤مً  يٜمًلم وٓ اًمتٚمٌٞم٦م، قمـ يٛمًؽ ومٝمٜم٤مك ُمٙم٦م، ُمِم٤مرف ويرى ُمٙم٦م، إمم يّمؾ

 سمًؿ: أجْم٤مً  اًمٜمٌقي اعمًجد دظمؾ يمام اعمًجد هذا يدظمؾ أن احلرام، اعمًجد دظمؾ

 .اخلروج قمٜمد يمذًمؽ ،رمحتؽ أبقاب زم اومتح مهللا وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل

 أتؿ ُم٤م ؿم٤مريمٝمؿ، ىمٞم٤مُم٤ًم، اًمّمالة ذم اًمٜم٤مس ووضمد احلرام، اعمًجد دظمؾ وم٢مذا

 جيقز ٓ اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة ٓ، يّمٚمقن ويدع ًمقطمده، ويٓمقف يذه٥م سم٠من اًمٕمٛمرة

 يٜمتٝمل أن سمٕمد فوم٢ٌمُمٙم٤مٟم اًمٓمقاف شم٠مظمػم أُم٤م يّمٚمقن، شمِم٤مهدهؿ وأن٧م ظم٤مص٦م شم٠مظمػمه٤م

 اًمتذيمػم: أجْم٤مً  يٜمٌٖمل واًمذي واعمروة، اًمّمٗم٤م سملم ويًٕمك ويت٤مسمع ًمٞمٓمقف، اًمّمالة ُمـ

 .أجْم٤مً  اعمروة وصٕمد اًمّمٗم٤م صٕمد إذا سم٠منف هٜم٤م

 اخلػم؟ جيزيؽ اهلل...ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًمٓمقاف يمٞمٗمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .أظمرى أؿمٞم٤مء ذم ٟمذيمر ٟمحـ سمس ُمٜمزًم٦م ذم :اًمِمٞمخ
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 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م شمٜمتٝمل أضمؾ ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .يٜمتٝمل ٓ رء هذا :اًمِمٞمخ

 اهلٜمدؾم٦م أب٘م٧م وىمد ،حي٤مول أن يٜمٌٖمل اًمّمٗم٤م إمم اًمّم٤مقمد صٕمد إذا أنف: اعمٝمؿ 

 ٦مرُمٞم ُمٜمٝم٤م ٧مٚمَ ومَ  ىمد ،إؾمػ ُمع اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمراقم٤مة قمغم شم٘مؿ مل اًمتل اعمٕمامري٦م

 يرى أن اًمّمٗم٤م قمغم اًمقاىمػ سم٢مُمٙم٤من تلميؾم٤مر سملم ومجقة ٌ٘ملي سمحٞم٨م ،رام همػم ُمـ

ً   ذم اعمٕمروف واًمتٝمٚمٞمؾ سم٤مًمتٙمٌػم وي٠ميت يديف، ويرومع إًمٞمٝم٤م فومٞمتقضمَّ  اًمٙمٕم٦ٌم،  .ٜم٦ماًم

 وإٓ هقن وإٓ هقن اًمٙمٕم٦ٌم رد  ٘مَ يُ  جيتٝمد ًمٙمـ ؾمد، جم٤مل ذم ُم٤م ةرَّ سم٤معمَ  إؾمػ ُمع

 أجدهيؿ يرومٕمقن: يٕمٜمل ؿم٤مرديـ يم٠مهنؿ شمراهؿ ،اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمؾ يمام يٗمٕمؾ وٓ هقن،

: يٕمٜمل اًمّمٗم٤م، ُم٤مذا؟ ٚمقا ٌيًت٘م اعمروة ذم وهؿ اًمٙمٕم٦ٌم، يًت٘مٌٚمقا  ُم٤م سمدل اًمًامء إمم

 .ضمداً  وقمجٞم٥م قمجٞم٥م ضمٝمؾ

 أن ٟمحـ ٟمجتٝمد يمام ،اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن اعمروة قمغم ي٘مػ طمٞمٜمام اإلٟم٤ًمن ًمٞمٜمتٌف 

 يمذًمؽ ،اًمٙمٕم٦ٌم ضمٝم٦م أجـ ٟمٕمرف أن ٟمجتٝمد ُمؽمات، اًمٙمٞمٚمق اًمٙمٕم٦ٌم وسملم وسمٞمٜمٜم٤م هٜم٤م،

 ؾٚم  هُي وَ  ٙمؼم  يُ وَ  هٜم٤مك ومٞم٘مػ اًمٙمٕم٦ٌم، ضمٝم٦م أجـ يٕمرف ًمإلٟم٤ًمن وأؾمٝمؾ أىمرب هٜم٤مك

 .اًمٙمٕم٦ٌم ُمًت٘مٌالً  اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء يمام ويدقمق

 إمم اعمروة ُمـ ورضمققم٤مً  ؿمقط، اعمروة إمم اًمّمٗم٤م ُمـ ذه٤مب أؿمقاط ؾمٌٕم٦م: وأظمػماً 

 .اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م هق هذا صم٤مين، ؿمقط اًمّمٗم٤م

 أوًٓ  ومٝمذا واطمد، ؿمقط اًمّمٗم٤م إمم اًمّمٗم٤م ُمـ نإ اعمذاه٥م سمٕمض ذم ي٘م٤مل وُم٤م 

 .ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ ظمٓم٠م

 اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل ومٞمٜمتٝمل يم٥ًم، سمدون رامَّ اًمٕمُ  احلج٤مج جلامهػم إشمٕم٤مب: وصم٤مٟمٞم٤مً  

 .أقمامًمف ويت٤مسمع خيرج هٜم٤مك وُمـ ،اعمروة قمغم واعمروة
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ٚم٦م، وقمٛمرة ُمٞمٛمقٟم٤مً  ىم٤مصداً  ؾمٗمراً  اهلل ؿم٤مء إن ًمٙمؿ ٟمرضمق   سمخػم ًمٜم٤م شمدقمق أن وراضملم ُمت٘م

ظمرة اًمدٟمٞم٤م تقدقمٙمؿ هٜم٤مك، اهلل ؿم٤مء إن ؤا  .أقمامًمٙمؿ وظمقاشمٞمؿ وأُم٤مٟمتٙمؿ ديٜمٙمؿ اهلل وًٟم

  (11 :15: 34/ 212/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (11 :44: 77/ 212/ واًمٜمقر اهلدى)

 وْة ألهؾ الَٔرة

 .ُمٙم٦م ٕهؾ اًمٕمٛمرة ؿمٞمخ، ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 :اًمٓمقاف ُمـ اإليمث٤مر ُمٙم٦م أهؾ قمٛمرة قمٛمرة، هلؿ ًمٞمس..قمٛمرة هلؿ ًمٞمس اًمِمٞمخ:

ـْ ﴿  ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم ـْ  اهْلَْدِي  ُِم ْ  وَمَٛم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  مَل

ةٌ  شمِْٚمَؽ  َرضَمْٕمُتؿْ  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم   ذِم  ـْ  َذًمَِؽ  يَم٤مُِمَٚم٦مٌ  قَمنَمَ َ
ِ
ـْ  مَلْ  عم ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ  اعْمَ

مِ   [.796:اًمٌ٘مرة] ﴾احْلََرا

 .اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اًمٓمقاف أجدهيؿ، سملم قمٛمرهتؿ قمٛمرة، هلؿ ًمٞمس: أي متتع، هلؿ ًمٞمس ه١مٓء

  يًػم سمتٍمف:..( 27: 22/   96/   واًمٜمقر اهلدى)

 ((األصُر احلج الَٔرة: ))ضمديث ضمال

 إصٖمر؟ احل٩م اًمٕمٛمرة ي٘مقل طمدي٨م قمغم وىمٗمتؿ هؾ ُمداظمٚم٦م:

 .أن أذيمره ٓ ًمٙمـ طمدي٨م، هٙمذا يقضمد اًمِمٞمخ:

 .(7)اعمِمتٝمرة اعمقوققم٦م وٓ اًمّمحٞمح٦م اًمٙمت٥م ذم ٓ أضمده مل ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 47: 16/ 412/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 47: 27/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

                                                           

 هذا روي: »داود أبق ىم٤مل ًمٙمـ ُمًٜمًدا، روي يمام سمٕمدهؿ، ومٛمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمًٚمػ سمٕمض قمـ هذا ورد  (7)

 .[ضم٤مُمٕمف]ش.722ص» اعمراؾمٞمؾش. يّمح وٓ ُمًٜمًدا احلدي٨م
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 يتٖٔا ومل الَٔرة دم رشع وـ

 ؿمديدًا، زطم٤مُم٤مً  وضمد اًمًٕمل أثٜم٤مء وذم رُمْم٤من، ذم سم٤مًمٕمٛمرة رضمؾ أطمرم :السائؾ

 قمٚمٞمف؟ ومامذا سم٤محل٩م، وأطمرم احلج٦م ذي ؿمٝمر ذم ضم٤مء صمؿ قمٛمرشمف، يٙمٛمؾ ومٚمؿ

 ؾمٕمك؟ ُم٤م اًمِمٞمخ:

٤مئؾ:  .ُمتٛمتٕم٤مً  سم٤مًمٕمٛمرة احل٩م أؿمٝمر ذم ضم٤مء صمؿ رُمْم٤من، ذم ؾمٕمٞمف، أتؿ ُم٤م ؾمٕمك، ُم٤م اًًم

 .يم٤مُمٚم٦مً  ويم٤مٟم٧م اًمِمٞمخ:

 .يم٤مُمٚم٦م ويم٤مٟم٧م اًم٤ًمئؾ:

 مل اًمتل رُمْم٤من، قمٛمرة ُيٕمٞمد أن قمٚمٞمف وًمٙمـ صحٞمح٤من، وقمٛمرشمف، ومحجف، اًمِمٞمخ:

 .ومٞمٝم٤م يًعَ 

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ذًمؽ يمٞمػ اًم٤ًمئؾ:

 .ؾمٕمك ُم٤م إٟمف شم٘مقل أن٧م ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ويًٕمك ويٓمقف ضمديد، ُمـ ُيـحِرم وٓ ؾمٕمٞمف، يتؿ يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:

 .يٕمٞمد أن قمٚمٞمف سم٘مقل أن٤م اًمِمٞمخ:

 .واًمٓمقاف اًم٤ًمئؾ:

 ُم٤مذا؟ ـمقاف، اًمِمٞمخ:

 .ويًٕمك صم٤مٟمٞم٦م ُمره يٓمقف اًم٤ًمئؾ:

 .رُمْم٤من قمٛمرة أدى سمت٘مقل أن٧م اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 ؾمٕمك؟ وُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ؾمٕمك وُم٤م اًم٤ًمئؾ:
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 .احل٩م سمٕمٛمرة أطمرم احل٩م أؿمٝمر ُمـ ؿمٝمر وذم ؿمٝمقر، وسمٕمد واٟمتٝمك اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 أن ومٕمٚمٞمف سم٤مًمًٕمل، إشمٞم٤مٟمف قمدم إيف، سم٥ًٌم أومًده٤م، اًمٕمٛمرة شمٚمؽ سم٘مقل وم٠من٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٛمرة أتؿ ُم٤م ٕنف اهلدي، ذاًمؽ، قمغم زي٤مدة وقمٚمٞمف يٕمٞمده٤م،

 ( 11: 24: 35/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

 واصمب أم ركـ الَٔرة دم السَل

 واضم٥م؟ أم ريمـ اًمٕمٛمرة أو احل٩م ذم اًمًٕمل هؾ اًم١ًمال:

 احل٩م؟ ذم اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٛمرة ذم اًم١ًمال يم٤مشم٥م هق ُمداظمٚم٦م:

 .اًم١ًمال قَمٚمَّـل َأقِمد اًمِمٞمخ:

 ...اًم١ًمال ص٤مطم٥م ُمداظمٚم٦م:

 ريمـ؟ أم واضم٥م هق هؾ اًمٕمٛمرة، ذم اًمًٕمل. ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ. اًمٓمقاف مت٤مم ُمـ ريمـ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ُمـ ـمرف ـمٌٕم٤مً  ؾمٌؼ هق واًمقاضم٥م، اًمريمـ ُمٕمروم٦م ذم اًمْم٤مسمط هق وُم٤م اًم١ًمال:

ٟمٗمرد ًمٙمـ هذا،  رء؟ ًمف ًمقا

٦ًٌم واوح رء قمٜمدٟم٤م ًمٞمس اًمِمٞمخ: ريم٤من، ًمٌٕمض سم٤مًمٜم  ُمـ يمثػم يٜم٘مٚمف اًمذي اإلمج٤مع ٓإ ٕا

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ

 آظمر إمم..ش سمجٛمع هذه ُمٕمٜم٤م صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »طمدي٨م آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م أن ؾمٌؼ ٟمحـ

 سمٕمض هٜم٤مك ًمٙمـ ،شقمروم٦م احل٩م: »اًمًالم قمٚمٞمف ويم٘مقًمف اًمريمٜمٞم٦م، دًمٞمؾ ومٝمذا احلدي٨م،

 سمف، إٓ َيِّمح ٓ احل٩م وأن ريمـ أنف قمغم اًمٕمٚمامء وم٤مشمٗمؼ اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ُمثؾ إريم٤من
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 إمج٤مقمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء يٜم٘مٚمف ُم٤م ؾمقى اًمريمٜمٞم٦م، ذم سحي٤مً  دًمٞمالً  ًمف أقمٚمؿ ٓ ؿمخّمٞم٤مً  وأن٤م

 .احل٩م أريم٤من ُمـ ريمـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف أن قمغم

 ( 11: 73: 43/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 لَٓٔتٔر القداع ؿمقاف ضمْؿ

حقٟمف اًمذي ُم٤م اًمِمٞمخ: ومْمٞمٚم٦م :اًم٤ًمئؾ  اًمقداع ـمقاف وضمقب ُم٠ًمخ٦م طمقل شُمرضم 

 اًمتٗمّمٞمؾ؟ ُمع اعمٕمتٛمر؟ قمغم

 :-اهلل رمحف- اًمِمٞمخ

 -وضمقب يٌلم أن ومْمالً  - ذقمٞم٦م يٌلم دًمٞمالً  اًمًٜم٦م ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ومٞمام أضمد ٓ

 ًمٞمٙمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ضم٤مءت اًمتل وإطم٤مدي٨م ًمٚمٛمٕمتٛمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقداع ـمقاف

 .احل٩م هق إٟمام سمف اعم٘مّمقد أن أوًٓ  يت٤ٌمدر هذاش  اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمديمؿ آظمر

 يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمـ آصم٤مًرا قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م مجٚم٦م ذم أجًْم٤م أىمػ مل: وصم٤مٟمًٞم٤م

قمقا  أجًْم٤م اقمتٛمروا إذا  اًمقداع ـمقاف ذقمٞم٦م قمدم إمم أُمٞمؾ وم٠من٤م وًمذًمؽ، سم٤مًمٓمقاف ودَّ

 سمخّمقصف ي٠مت مل اًمدًمٞمؾ ٕن وضمقسمف قمدم إمم أُمٞمؾ أنٜمل قمـ ومْمالً  ًمٚمٛمٕمتٛمر سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .-أقمٚمؿ واهلل -رأجل هذا

 (27 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

  الَٔرة دم القداع ؿمقاف ضمْؿ

 ـمقاف ذم احل٩م ُمثؾ اًمٕمٛمرة وًمٞم٧ًم اًمٕمٛمرة ذم اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ ُم٤م اًم١ًمال:

ٌَّؽ ط إٟمف طمٞم٨م اًمقداع:  يقم إمم احل٩م ذم دظمٚم٧م اًمٕمٛمرة أن ذيمر ذم أص٤مسمٕمف سملم ؿَم

 اًم٘مٞم٤مُم٦م؟

 هق أظمر، ـمرومف ُمع إول ـمرومف سمٕمض ُمتج٤موسم٤مً  ًمٞمس اًم١ًمال هذا اًمِمٞمخ:

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ُمٕمٜمك ُم٤م ًمٙمـ اًمٕمٛمرة، ذم اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ قمـ ي٠ًمل
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ٌَّؽ، ُم٤م أو ؿمٌؽ ح اًم٤ًمئؾ يٛمٙمـ هؾ هذا؟ قمالىم٦م إيش ؿَم  وإٓ ؾم١ماًمف، ُيقو 

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقداع ـمقاف سمقضمقب ٟم٘مقل أن ُيٚمزُمٜم٤م ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٓ أنٜم٤م :اجلقاب

 ؿم٤مء إن اًم١ًمال ُمـ سم٘مل ُم٤م ًمٚمح٤مج، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٓمقاف هذا جي٥م وإٟمام وم٘مط، ًمٚمٛمٕمتٛمر

 .اًمري٤مح أدراج ذه٥م وإٓ يقوحف اًم٤ًمئؾ

 (11: 27: 35/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 زماحلائض اخلاصة الَٔرة

 أردف» :ًمف ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن أبٞمٝم٤م قمـ سمٙمر أب سمـ اًمرمحـ قمٌد سمٜم٧م طمٗمّم٦م قمـ

 قمٛمرة وم٢مهن٤م ومٚمتحرم، ومٛمره٤م إيمٛم٦م هٌٓم٧م وم٢مذا اًمتٜمٕمٞمؿ، ُمـ وم٠مقمٛمره٤م قم٤مئِم٦م أظمتؽ

 ش. ُمت٘مٌٚم٦م

  [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م هلام رواي٦م وذم ٟمٗمًٝم٤م، قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ أظمرضم٤مه ويمذًمؽ

 قمٛمريت ُمٙم٤من»: ىم٤مل سمٜمحقه: أظمرى وذم ش.قمٛمرشمؽ ُمٙم٤من هذه» :وم٘م٤مل وم٤مقمتٛمرت،

 أُمًٙم٧م اًمتل قمٛمريت ُمٙم٤من»: أظمرى وذم ش.ُمٜمٝم٤م أطمّمؾ ومل احل٩م أدريمٜمل اًمتل

 ذًمؽ وذم. ُمًٚمؿ رواه٤م ش.اقمتٛمروا اًمتل اًمٜم٤مس سمٕمٛمرة ضمزاء»: أظمرى وذم ش.قمٜمٝم٤م

 أهٚم٧م يم٤مٟم٧م أهن٤م: ذًمؽ وسمٞم٤من. احل٩م سمٕمد اًمٕمٛمرة هبذه هل٤م ط أُمره ؾم٥ٌم إمم إؿم٤مرة

 اخلالف قمغم» اًمٕمٛمرة إمم ًمٚمح٩م ومًخ٤م أو اسمتداء إُم٤م ،ط اًمٜمٌل ُمع طمجتٝم٤م ذم سم٤مًمٕمٛمرة

 ُمـ شمتٛمٙمـ ومٚمؿ طم٤مو٧م، ،- ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من ش.هف» ىمدُم٧م ومٚمام ،شاعمٕمروف

 إين: ًمف ىم٤مًم٧م وىمد - هل٤م ط ًم٘مقًمف اًمٌٞم٧م، طمقل سم٤مًمٓمقاف ُمٜمٝم٤م واًمتحٚمؾ قمٛمرهت٤م إمت٤مم

 واُمتِمٓمل رأؾمؽ اٟم٘ميض"  -: ىم٤مل سمحجتل؟ أصٜمع ومٙمٞمػ سمٕمٛمرة أهٚمٚم٧م يمٜم٧م

 وٓ شمٓمقذم ٓ أن همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م واصٜمٕمل سم٤محل٩م، وأهكم اًمٕمٛمرة قمـ وأُمًٙمل

 ،شيرزىمٙمٞمٝم٤م أن اهلل ومٕمًك ،طمجؽ ذم ومٙمقين: رواي٦م وذم». شمٓمٝمري طمتك شمّمكم

 هل٤م وىم٤مل واعمرة، واًمّمٗم٤م سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ـم٤موم٧م ـمٝمرت إذا طمتك اعمقاىمػ، ووىمٗم٧م ومٗمٕمٚم٧م،

 رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م ،شمجٞمٕم٤م وقمٛمرشمؽ طمجؽ ُمـ طمٚمٚم٧م ىمد»: ضم٤مسمر طمدي٨م ذم يمام ط
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 وم٠مب٧م، اًمٜمٗمر، يقم وذًمؽ طمجج٧م، طمتك سم٤مًمٌٞم٧م أـمػ مل أين ٟمٗمز ذم أضمد إين اهلل

 سمٜمًٙملم اًمٜم٤مس يّمدر: قمٜمٝم٤م رواي٦م وذم سم٠مضمر؟ وأرضمع سم٠مضمريـ اًمٜم٤مس أجرضمع: وىم٤مًم٧م

 ش:279/  6» أمحد وقمٜمد» اًمٜم٤مس يرضمع :أظمرى وذم واطمد؟ سمٜمًؽ وأصدر

 أن٤م وأرضمع وطمج٦م، سمٕمٛمرةش ٟم٤ًمؤك ش:266و 765/  6» ًمف أظمرى وذم صقاطمٌل،

 أظمٞمٝم٤م ُمع وم٠مرؾمٚمٝم٤م قمٚمٞمف، شم٤مسمٕمٝم٤م اًمٌمء هقي٧م إذا ؾمٝمال رضمال ط ويم٤من سمحج٦م؟

 - اًمرواي٤مت هذه ُمـ ذيمرٟم٤م مم٤م شمٌلم وم٘مد. اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ سمٕمٛمرة وم٠مهٚم٧م اًمرمحـ، قمٌد

 ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م سمديؾ احل٩م قم٘م٥م سم٤مًمٕمٛمرة أُمره٤م إٟمام ط اًمٜمٌل أن - صحٞمح٦م ويمٚمٝم٤م

 هذه: " اعمت٘مدم ط ىمقًمف شمٗمًػم ذم اًمٕمٚمامء ىم٤مل وًمذًمؽ طمٞمْمٝم٤م، سم٥ًٌم اًمتٛمتع قمٛمرة

 صمؿ سمٛمٙم٦م، ُمٜمٝم٤م اًمتحٚمؾ ًمٖمػمه٤م طمّمؾ اًمتل اعمٜمٗمردة اًمٕمٛمرة: أي"  قمٛمرشمؽ ُمٙم٤من

 ظم٤مص٦م اًمٕمٛمرة هذه أن ضمٚمٞم٤م ًمؽ فمٝمر هذا، قمروم٧م إذا ش.2» ُمٗمردا احل٩م أنِم٠موا

 اًمٜم٤ًمء ُمـ ًمٖمػمه٤م شمنمع ومال احل٩م، قمٛمرة إمت٤مم ُمـ شمتٛمٙمـ مل اًمتل سم٤محل٤مئض

 قمٜمٝم٤م، اًمًٚمػ إقمراض ذم اًمن ئمٝمر هٜم٤م وُمـ. اًمرضم٤مل قمـ ومْمال اًمٓم٤مهرات،

 يم٤مٟم٧م وم٘مد هب٤م، اًمٕمٛمؾ قمٜمٝم٤م يّمح مل ٟمٗمًٝم٤م قم٤مئِم٦م إن سمؾ سمٙمراهتٝم٤م، سمٕمْمٝمؿ وشمٍميح

"  ذم يمام سمٕمٛمرة، ُمٜمٝم٤م ومتحرم اجلحٗم٦م إمم َّترج صمؿ اعمحرم هيؾ أن إمم متٙم٨م طمج٧م إذا

ش اًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف وىمد ش.92/  26» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ"  اًمٗمت٤موى جمٛمقع

 ذم شمٕمتٛمر يم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م أن اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ سمٛمٕمٜم٤مهش 344/  4»

 ُمـش 36 / 4» ُمًٚمؿ رواه ُم٤م وأُم٤م. صحٞمح وإؾمٜم٤مده. اجلحٗم٦م ُمـ احلج٦م ذي آظمر

 اهلل ٟمٌل ُمع صٜمٕم٧م يمام صٜمٕم٧م طمج٧م إذا قم٤مئِم٦م ومٙم٤مٟم٧م: اًمزسمػم أبق ىم٤مل: ُمٓمر ـمريؼ

 ٓؾمٞمام طمٗمٔمف، ىمٌؾ ُمـ وٕمػ ومٞمف اًمقراق هق هذا ُمٓمرا  ٕن ٟمٔمر، صمٌقشمف ومٗمل. ط

 قم٤مئِم٦م، سم٘مّم٦م ضم٤مسمر قمـ اًمزسمػم أب قمـ يمالمه٤م ضمري٩م واسمـ ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م ظم٤مًمٗمف وىمد

 أن ومٞمٜمٌٖمل ذًمؽ صح وم٢من ُمٜمٙمر، أو ؿم٤مذ ومٝمق ُمٓمر، رواه اًمذي هذا ومٞمٝم٤م يذيمرا  ومل

 ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ اعمًٞم٥م، سمـ ؾمٕمٞمد رواه ُم٤م قمغم حيٛمؾ

 وذًمؽ شمٓمقع، ًمٕمٛمرة ُمٙم٦م ُمـ اخلروج يٙمره» ش:779 صش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات»

 ومل همػمه، ذم وٓ رُمْم٤من ذم ٓ قمٝمده، قمغم أصح٤مسمف وٓ ،ط اًمٜمٌل يٗمٕمٚمف مل سمدقم٦م

ومف ًم٘مٚمٌٝم٤م، شمٓمٞمٞم٤ٌم اعمراضمٕم٦م سمٕمد هل٤م أذن سمؾ هب٤م، قم٤مئِم٦م ي٠مُمر  ُمـ أومْمؾ سم٤مًمٌٞم٧م وـمقا
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 ذم ضم٤مء ُم٤م ظمالص٦م وهذا ش.اجلقاز ؾمٌٞمؾ قمغم يٙمرهف مل ُمـ قمٜمد وخيرج اشمٗم٤مىم٤م، اخلروج

/  26» ىم٤مل صمؿ ،ش263 - 252/  26ش »اًمٗمت٤موى جمٛمقع» ذم اعمذيمقرة أضمقسمتف سمٕمض

 ذم ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ومروى ذًمؽ، قمـ يٜمٝمقن وإئٛم٦م اًمًٚمػ يم٤من وهلذا» ش:264

 ُمـ يٕمتٛمرون اًمذيـ»: ىم٤مل - قم٤ٌمس اسمـ أصح٤مب أضمؾ - ـم٤مووس قمـش ؾمٜمٜمف»

 يدع ٕنف: ىم٤مل يٕمذسمقن؟ ومٚمؿ: ىمٞمؾ يٕمذسمقن؟ أم قمٚمٞمٝم٤م أج١مضمرون أدري ُم٤م اًمتٜمٕمٞمؿ

 أُمٞم٤مل أرسمٕم٦م ُمـ جيلء أن وإمم وجيلء، أُمٞم٤مل أرسمٕم٦م إمم وخيرج سم٤مًمٌٞم٧م، اًمٓمقاف

 همػم ذم يٛمٌم أن ُمـ أومْمؾ يم٤من سم٤مًمٌٞم٧م ـم٤مف ويمٚمام ـمقاف، ُم٤مئتل ـم٤مف ىمد[ يٙمقن]

 ذًمؽ ومٕم٤مب احل٩م، سمٕمد اقمتٛمرٟم٤م»: اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء وىم٤مل .أمحد اإلُم٤مم وأىمره ش.رء

 اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل ش....يٗمٕمٚمقه٤م مل ًمٙمـ آظمرون، أضم٤مزه٤م وىمد .ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمٚمٞمٜم٤م

 ظم٤مرضم٤م واطمدة قمٛمرة قمٛمره ذم ط يٙمـ ومل» ش:243/  7ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اهلل رمحف

 وىمد ُمٙم٦م، إمم داظمال يمٚمٝم٤م قمٛمره يم٤مٟم٧م وإٟمام اًمٞمقم، اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٗمٕمؾ يمام ُمٙم٦م ُمـ

 ذم ُمٙم٦م ُمـ ظم٤مرضم٤م اقمتٛمر أنف قمٜمف يٜم٘مؾ مل ؾمٜم٦م، قمنمة صمالث سمٛمٙم٦م اًمقطمل سمٕمد أىم٤مم

 اًمداظمؾ قمٛمرة ومٝمل وذقمٝم٤م ط اهلل رؾمقل ومٕمٚمٝم٤م اًمتل وم٤مًمٕمٛمرة أصال، اعمدة شمٚمؽ

 أطمد قمٝمده قمغم هذا يٗمٕمؾ ومل ًمٞمٕمتٛمر، احلؾ إمم ومٞمخرج هب٤م يم٤من ُمـ قمٛمرة ٓ ُمٙم٦م، إمم

 سم٤مًمٕمٛمرة أهٚم٧م ىمد يم٤مٟم٧م ٕهن٤م ُمٕمف، يم٤من ُمـ ؾم٤مئر سملم ُمـ وطمده٤م قم٤مئِم٦م إٓ ىمط

 ـمقاومٝم٤م أن وأظمؼمه٤م ىم٤مرٟم٦م، وص٤مرت اًمٕمٛمرة قمغم احل٩م وم٠مدظمٚم٧م وم٠مُمره٤م ومح٤مو٧م،

 أن ٟمٗمًٝم٤م ذم ومقضمدت وقمٛمرهت٤م، طمجتٝم٤م قمـ وىمع ىمد واعمروة اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م

 ي٘مرن، ومل حيْمـ ومل ُمتٛمتٕم٤مت يمـ وم٢مهنـ ُمًت٘مٚملم وقمٛمرة سمح٩م صقاطم٤ٌمهت٤م شمرضمع

 شمٓمٞمٞم٤ٌم اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ يٕمٛمره٤م أن أظم٤مه٤م وم٠مُمر طمجتٝم٤م، وٛمـ ذم سمٕمٛمرة هل وشمرضمع

: ىمٚم٧م. أـهش ُمٕمف يم٤من ممـ أطمد وٓ احلج٦م شمٚمؽ ذم اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ هق يٕمتٛمر ومل ًم٘مٚمٌٝم٤م،

 ُمـش 484 - 483/  3» ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م ذم ُم٤م يمالُمف، آظمر ذم ٟمٗمٞمف قمغم يِمٙمؾ وىمد

: وومٞمف ،- اًم٘مّم٦م ومذيمر قم٤مئِم٦م، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ محٞمد سمـ أومٚمح طمدصمٜم٤م: ٟمٕمٞمؿ أب ـمريؼ

 .شـمقاومٙمام ُمـ اومرهم٤م صمؿ ،سمٕمٛمرة ومٚمتٝمؾ احلرم سم٠مظمتؽ اظمرج: وم٘م٤مل اًمرمحـ قمٌد ومدقم٤م»

 سمف، أومٚمح قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ إؾمح٤مق ـمريؼ ُمـش 32 - 37/  4» ُمًٚمؿ أظمرضمف ًمٙمـ

 أن وم٠مظمِمك ش.سم٤مًمٌٞم٧م ًمتٓمػ صمؿ» :ىم٤مل وإٟمام ش.ـمقاومٙمام ُمـ اومرهم٤م صمؿ»: يذيمر مل أنف إٓ
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/  7» داود أب قمٜمد آظمر خم٤مًمٗم٤م ًمف وضمدت وم٘مد ٟمٕمٞمؿ، أب ُمـ ظمٓم٠م اًمٓمقاف شمثٜمٞم٦م يٙمقن

 ومٝمذه ُمًٚمؿ، رواي٦م ٟمحق سمف أومٚمح قمـ - احلذاء وهق - ظم٤مًمد رواي٦م ُمـش 374 - 373

 وظم٤مًمد ؾمٚمٞمامن سمـ إؾمح٤مق دون هب٤م وشمٗمرده ٟمٕمٞمؿ أب عمخ٤مًمٗم٦م ٟم٘مدي ذم ؿم٤مذة اًمتثٜمٞم٦م

 قمٜمد احلٜمٗمل سمٙمر أبق وهق آظمر ُمت٤مسمٕم٤م هلام وضمدت صمؿ. طمجت٤من صم٘مت٤من ومه٤م احلذاء

 ُمـ رء ذم ُمٕمٜمك وٓ ًمٗمٔم٤م شمرد مل أهن٤م ذًمؽ وي١ميد. داود وأبش 328/  3» اًمٌخ٤مري

 و 773 و 78 و 43/  6ش »أمحد ُمًٜمد» ذم أيمثره٤م وُم٤م قم٤مئِم٦م، قمـ احلدي٨م ـمرق

 و 266 و 245 و 233 و 279و 797 و 777 و 765 و 763 و 724 و 722

 و 478 - 477 و 464و 324 و 297/  3ش »اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم وسمٕمْمٝم٤مش 273

 ضم٤مسمر طمدي٨م ذم شمرد مل ويمذاش 34 - 27/  4» وُمًٚمؿش 84/  8 و 99/  4 و 482

 و 319/  3» وأمحدش 36 - 35/  4» وُمًٚمؿش 481 - 478/  3» اًمٌخ٤مري قمٜمد

 اًمٓمريؼ ُمـ وٓ أوٓ، اعمذيمقر اًمقضمف ُمـ ٓ اًمؽممج٦م طمدي٨م ذم شمرد مل ويمذًمؽش 366

 أب اسمـ ـمريؼ ُمـش 798/  7» ٕمحد رواي٦م ذم ٟمٕمؿ. وهمػممه٤م اًمِمٞمخلم قمٜمد إظمرى

 رؾمقل ىم٤مل :ي٘مقل سمٙمر أب سمـ اًمرمحـ قمٌد ؾمٛمع ُمـ أظمؼمه أنف طمدصمف أب٤مه أن ٟمجٞمح

 ًمٙمـ ،شاًمّمدر ًمٞمٚم٦م وذًمؽ وأىمٌال، وم٠مهال»: ىم٤مل أنف إٓ. ٟمحقه ومذيمره.. .ط اهلل

 ؾمٙم٧م وإن ُمٜمٙمرة، ومزي٤مدشمف جمٝمقل، ومٝمق يًؿ، مل اًمرمحـ وقمٌد ٟمجٞمح أب سملم اًمقاؾمٓم٦م

 ،شاًمّمدر ًمٞمٚم٦م وذًمؽ»: آظمره ذم اًمتل زي٤مدشمف قمغمش 479/  3ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

 .أقمٚمؿ واهلل. ًمِمقاهده٤م ذًمؽ وًمٕمؾ

 احل٩م سمٕمد يٕمتٛمر مل أنف اعمت٘مدم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل يٜمٗمل ُم٤م يقضمد ٓ أنف اًم٘مقل ومجٚم٦م

 ذم احل٤مومظ خمتٍما  يمالُمف ٟم٘مؾ ح٤م وًمذًمؽ قم٤مئِم٦م، ؾمقى ط اًمٜمٌل ُمع يم٤من ممـ أطمد

 قمغم دل سم٠مُمره قم٤مئِم٦م ومٕمٚمتف أن وسمٕمد» ش:478/  3» سم٘مقًمف إٓ يتٕم٘مٌف ملش اًمٗمتح»

 ؾم٥ٌم سمٞم٤من ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمّمحٞمح٦م، اًمرواي٤مت ُمـ ؾم٘مٜم٤مه ُم٤م شم٠مُمؾ وُمـ! ش ُمنموقمٞمتف

 يم٤من وًمق احلج٤مج، جلٛمٞمع قم٤مم شمنميع ومٞمف ًمٞمس أنف ي٘مٞمٜم٤م ًمف دمغم سمذًمؽ إي٤مه٤م ط أُمره

 وسمٕمده٤م، ط طمجتف ذم اًمٕمٛمرة هبذه اإلشمٞم٤من إمم اًمّمح٤مسم٦م ًم٤ٌمدر احل٤مومظ شمقهؿ يمام

 دًمٞمؾ ٕيمؼم شم٘مدم يمام اًمًٚمػ ُمـ يمراهتٝم٤م قمغم ٟمص ُمـ يمراه٦م ُمع هب٤م، شمٕمٌدهؿ ومٕمدم

 ُمـ قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أص٤مب ُم٤م أص٤مهب٤م ُمـ إٓ مهللا. ذقمٞمتٝم٤م قمدم قمغم
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 اسمـ ىمقل أن ًمف اًمتٜمٌف يٜمٌٖمل مم٤م وإن. اًمتقومٞمؼ وزم شمٕم٤ممم واهلل. قمٛمرهت٤م إمت٤مم ُمـ اح٤مٟمع

 ُمـ ط اقمتامره يٜم٤مومٞمف ٓ ،شُمٙم٦م إمم داظمال يمٚمٝم٤م قمٛمره يم٤مٟم٧م إٟمام»: اعمت٘مدم اًم٘مٞمؿ

ٟم٦م»  همٜم٤مئؿ ىمًؿ صمؿ ومٜمزهل٤م، اًمٓم٤مئػ، ُمـ ُمرضمٕمف يم٤مٟم٧م ٕهن٤م اًمٌٕمض شمقهؿ يمام ،شاجلٕمرا

 .ُمٜمٝم٤م اقمتٛمر صمؿ هب٤م، طمٜملم

 (.267-256/ 7/ 6)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 احلائض عٔرة

 وُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ، ُمـ حترم أن يِمؽمط وهؾ احل٤مئض، قمٛمرة يمٞمٗمٞم٦م هل ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمت٘مدُملم؟ اًمٕمٚمامء ُمـ سمذًمؽ ىم٤مل

٦م، شمتٕمٚمؼ هل احل٤مئض قمٛمرة :اًمِمٞمخ ٦م سم٤محل٤مضمَّ  إمم سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٛمتع ٟمقت اًمتل احل٤مضمَّ

 يمام سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف أن ُمـ احلٞمض ومٞمٛمٜمٕمٝم٤م احلٞمض ضم٤مءه٤م ُمٙم٦م وصٚم٧م ح٤م صمؿ احل٩م،

 ُم٤م وم٢مذا ُمٗمرد، طم٩م إمم احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة متتٕمٝم٤م يٜم٘مٚم٥م وسمذًمؽ اًمّمالة، ُمـ يٛمٜمٕمٝم٤م

٦م هذه اٟمتٝم٧م  سمٓمقاف صمؿ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف وذًمؽ احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ إمت٤مم ُمـ احل٤مضمَّ

 شمًتٓمع مل صمؿ احل٩م يدي سملم ىمدُمتٝم٤م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمٛمرة ُمـ وم٤مهت٤م ح٤م ومتٕمقيًْم٤م اًمقداع،

 ًمٚمتٜمٕمٞمؿ َّترج أن شم١مُمر طمٞمٜمئذ احل٩م يدي سملم اًمٕمٛمرة ُمـ وم٤مهت٤م قمام هل٤م ومتٕمقيًْم٤م إمت٤مُمٝم٤م،

 ذم اًمث٤مسم٧م هق هذا سم٤مًمٕمٛمرة، وشم٠ميت وشمًٕمك وشمٓمقف ُمٙم٦م وشمدظمؾ هٜم٤مك ُمـ وحترم

 طمج٦م احلدي٨م: اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل يمام هٜم٤م وإُمر قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 ُمـ أن حييين ٓ ؿمخّمًٞم٤م وأن٤م ذًمؽ، ىم٤مل ُمـ ٟمٕمرف سم٠من دقمؿ إمم حيت٤مج وٓ سمٜمٗمًف

 .ط اهلل رؾمقل طمدي٨م طمًٌٜم٤م اعم٠ًمخ٦م، هبذه ىم٤مل

 (11:79:47/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 لف؟ زمالٕسبة لٓحج الَٔرة وّٗات هق وا زمْٔة اظمّٗؿ

  [ًمف؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمح٩م] اًمٕمٛمرة ُمٞم٘م٤مت سمٛمٙم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م



 238   اًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يٕمتٛمر، أن ًمف ًمٞمس قمٚمٞمف،: أىمقل ٓ قمٛمرة، ًمف ًمٞمس :اًمِمٞمخ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم

ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  ـْ  اهْلَْدِي  ُِم  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم   ذِم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  مَلْ  وَمَٛم

ةٌ  شمِْٚمَؽ  َرضَمْٕمُتؿْ  ـْ  َذًمَِؽ  يَم٤مُِمَٚم٦مٌ  قَمنَمَ َ
ِ
ـْ  مَلْ  عم ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ  ﴾احْلََرامِ  اعْمَ

 ُمٜمك إمم ُمٙم٦م ُمـ ومقًرا حي٩م ومٝمق احلرام اعمًجد طم٤مًضا  يم٤من ُمـ أُم٤م[ 796:اًمٌ٘مرة]

 .ُمٙم٦م ؾمٙم٤من ُمـ ًمٞمًقا  ًمٚمذيـ ومٝمل اًمٕمٛمرة أُم٤م احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ يتٛمؿ وهٙمذا

 ُم٤م هن٤مًرا ًمٞماًل  يٓمقومقن سم٤مًمٌٞم٧م، اًمٓمقاف ُمٙم٦م أهؾ قمٛمرة: اًمٕمٚمامء ي٘مقل وًمذًمؽ

 .اهلل ؿم٤مء

 (11:19:51( /2) ضمدة ومت٤موى)

 احلائض عٔرة

 احل٩م سمٕمد اًمٕمٛمرة شمٙمرار سمٕمدم اًمٗمتقى قمـ شمراضمٕمتؿ صحٞمح هؾ  اًم١ًمال:

 سمٕمٛمره؟ ًمٞم٠ميت اًمتٜمٕمٞمؿ إمم ظمرج صمؿ طمجف َأتَؿّ  يٕمٜمل ُم٤ٌمذة،

 .ٟمًٛمٞمٝم٤م ٟمحـ احل٤مئض قمٛمرة هذه رضمٕمٜم٤م، ُم٤م ٓ  اًمِمٞمخ:

 (11: 77: 22/ 623/ واًمٜمقر اهلدى)

 ضَمّجتؽ دم سميٕع وا عٔرسمؽ دم اصٕع: ضمديث وَٕك

 ش.طمجتؽ ذم شمّمٜمع ُم٤م قمٛمرشمؽ ذم اصٜمع: »ـمٞم٥م ؿمٞمخ اًم١ًمال:

 .سم٤مًمٕمٛمرة أطمرم ىمد يم٤من هق: ٕنف ،[احل٩م] ذم شمٗمٕمؾ يمام اًمٕمٛمرة أقمامَل  أتِؿ: يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 يّمٜمع إُمر يّمٜمع ومٝمؾ اًمقداع، ـمقاف يٗمٕمؾ احل٩م ذم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م اًم٤ًمئؾ:

 ..اًمقداع ـمقاف

 هؾ شمتحٛمؾ، ٓ ُم٤م إطم٤مدي٨م حتٛمٞمؾ احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا، ي٘مقل أطمد ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ؟قمروم٤مت ذم ي٘مػ اعمٕمتٛمر



 239 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٕمٛمرة 

 .ي٘مقل ؿمٞمخ، ي٤م إمج٤مع خيرج هذا ٓ، اًم٤ًمئؾ:

 .اإلمج٤مع ًمإلمج٤مع يٚمج١مون دائامً  إمج٤مع خيرج أجش اًمِمٞمخ:

 ُم٤م قمٛمرشمؽ ذم اصٜمع: »ًمف وم٘م٤مل سم٤مًمٕمٛمرة، أطمرم عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مء احلدي٨م هذا أن: اعمٝمؿ

 يٓمقف أن قمٚمٞمف يٕمتٛمر اًمذي أن اًمنمع ذم ُمٕمٚمقُم٤مً  ومٚمٞمس ُمٕمٚمقم، هق مم٤مش طمجؽ ذم شمّمٜمع

 .اًمقداع ـمقاف

 .أن٧م إٓ أٓ ٟمِمٝمد وسمحٛمدك، مهللا وؾمٌح٤مٟمؽ

 .أؾمت٤مذ ي٤م اخلػم جيزيؽ اهلل ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 28: 18/ 298/ واًمٜمقر اهلدى)

  احلج زمَد الَٔرة سمرشع وتك

ل أن قم٤مئِم٦م قمـ ٞم٧م، ـمقاومؽ» :هل٤م ىم٤مل ط اًمٌٜم  حلجؽ يٙمٗمٞمؽ واعمروة اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًٌم

 .قمٓم٤مء ًمٗمظ ش.وقمٛمرشمؽ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اهلل رؾمقل هل٤م وم٘م٤مل سمٕمروم٦م، ومتٓمٝمرت ،شهف» سمـ طم٤مو٧م أهن٤م: جم٤مهد وًمٗمظ 

 ش.وقمٛمرشمؽ طمجؽ قمـ واعمروة سم٤مًمّمٗم٤م ـمقاومؽ قمٜمؽ جيزيء»: ط

 سملم احل٩م سمٕمٛمرة اإلشمٞم٤من ُمـ شمتٛمٙمـ مل اًمتل ًمٚمح٤مئض هل إٟمام احل٩م سمٕمد وم٤مًمٕمٛمرة: ىمٚم٧م

 أهٚم٧م إذا اًمٜم٤ًمء ُمـ ومٛمثٚمٝم٤م هذه، قم٤مئِم٦م ىمّم٦م ُمـ قمٚمٛم٧م يمام طم٤مو٧م ٕهن٤م احل٩م يدي

 ينمع ومٝمذه ،احلٞمض إمت٤مُمٝم٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م طم٤مل صمؿ قمٜمٝم٤م، اهلل ريض هل ومٕمٚم٧م يمام احل٩م سمٕمٛمرة

 مم٤م احل٩م، سمٕمد اًمٕمٛمرة قمغم شمٗم٤مهتٝمؿ ُمـ احلج٤مج مج٤مهػم اًمٞمقم يٗمٕمٚمف ومام احل٩م، سمٕمد اًمٕمٛمرة هل٤م

 أن أري إٟمٜمل سمؾ. يٗمٕمٚمٝم٤م مل ط ُمٕمف طمجقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا ٕن ُمنموقم٤م ٟمراه ٓ

 سـم اًمٕمٛمرة هذه شمًٛمٞم٦م قمغم ضمري٧م وًمذًمؽ! ُمٜمٝمـ سم٤محلٞمض سمؾ سم٤مًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل شمِمٌف ُمـ هذا

 .ًمٚمح٘مٞم٘م٦م سمٞم٤مٟم٤مش احل٤مئض قمٛمرة»

 (.639-638/ 4)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م





 العنرة تكرار





 243 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمٙمرار اًمٕمٛمرة 

 اإلضمرام يْقن أن ععم واضمدة ؽمِرة دم عٔرسمني آعتامر ضمْؿ

 التَٕٗؿ وـ لٓثا٘ٗة

 وم٤مٕومم إردن، ُمـ وأن٤م واطمدة ؾَمْٗمرة ذم قُمْٛمَرشملم أقمتٛمر أن جيقز هؾ :ؽمٚال

 ومٝمؾ دمقز ٓ يم٤مٟم٧م إن قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م ُمثؾ اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ واًمث٤مٟمٞم٦م ُمٞم٘م٤ميت ُمـ

 ظمػماً؟ اهلل وضمزايمؿ واًمديت، أو اعمتقرم -ُمثالً – واًمدي قمـ جيقز

 ُمٜمف، أطمرم اًمذي اعمٞم٘م٤مت إمم يٕمقد أن يٜمٌٖمل اًمٕمٛمرة يٕمٞمد أن ُيِريد اًمذي :اجلقاب

 .أبقيف قمـ أو ٟمٗمًف قمـ ذًمؽ وؾمقاء

 ظم٤مص طمٙمؿ هذا قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ُمٜمف أطمرُم٧م طمٞم٨م اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ ُيـْحِرم أن أُم٤م

 احل٤مئض: قمٛمرة سم٠مهن٤م اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ اًمٕمٛمرة هذه قمـ ُأقَمؼم   وأن٤م ُمثٚمٝم٤م، يٙمقن وُمـ سمٕم٤مئِم٦م

 طمج٦م ذم طم٤مضم٦م ط  اًمٜمٌل ُمع ظمرضم٧م ح٤م -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م سم٠من ذًمؽ

 يٕمرف ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من إمم وصٚم٧م ومٚمام سم٤مًمٕمٛمرة، أطمرُم٧م ىمد ويم٤مٟم٧م اًمقداع،

: هل٤م وم٘م٤مل شمٌٙمل، ومقضمده٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل قمٚمٞمٝم٤م دظمؾش هف»سمـ

٧م؟ شمٌٙملم ُم٤مًمؽ» ًْ  هذا: واًمًالم  اًمّمالة  قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م َأنَِٗم

 ومامش شمّمكم وٓ شمٓمقذم أّٓ  همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل آدم، سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر

 احل٩م وأدت احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ شم٤مسمٕم٧م صمؿ قمروم٤مت، ذم ـَمُٝمَرت طمتك صٚم٧م وٓ ـم٤موم٧م

 .سمٙم٤مُمٚمف

 ذم قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اعمديٜم٦م إمم واًمرضمقع اًمًٗمر قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمزم ح٤م

 وقمٛمرة سمح٩م اًمٜم٤مس يرضمع زم ُم٤م: ىم٤مًم٧م ؟شُم٤مًمؽ: »ىم٤مل شمٌٙمل، أجْم٤مً  ومقضمده٤م ظمٞمٛمتٝم٤م

 طم٩م،طم٩م إمم قمٛمرهت٤م اٟم٘مٚم٧ٌم طمٞمْمٝم٤م سم٥ًٌم سم٠منف ذًمؽ قمٛمرة: دون سمح٩م وأرضمع

 سمٞمٜمام احل٩م، يدي سملم اًمٕمٛمرة ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م قمغم طَمْنةً  شمٌٙمل شم٘مقل أن ومٝمل ُُمْٗمَرد

هت٤م ا  ُم٤مزم: »شم٘مقل شمٌٙمل هل وسمذًمؽ وطم٩م، سمٕمٛمرة رضمٕمقا  وهمػمه٤م ؾمٚمٛم٦م أم سمٜم٧م َضَّ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠مؿمٗمؼ سمح٩م، أرضمع وأن٤م وقمٛمرة سمح٩م يرضمٕمقن اًمٜم٤مسش أبٙمل ٓ

 وأن اًمٜم٤مىم٦م، قمغم ظمٚمٗمف ُيْرِدوَمٝم٤م أن اًمّمديؼ اسمـ اًمرمحـ قمٌد أظم٤مه٤م وأُمر قمٚمٞمٝم٤م، اًمًالم



 244   شمٙمرار اًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٚمذًمؽ ٟمٗمًٝم٤م: ومٓم٤مسم٧م واقمتٛمرت ورضمٕم٧م ومٗمٕمؾ اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم هب٤م خيرج

 أن شمًتٓمٞمع وٓ ُمٕمتٛمرة وهل طم٤مو٧م طمٞم٨م اًمٜم٤ًمء، ُمـ أص٤مهب٤م ُمثٚمام أص٤مهب٤م ُمـ

 اًمذي إؾمٚمقب سمٜمٗمس وم٤مهت٤م ُم٤م ومتٕمقض طَم٩ّم  إمم قُمْٛمَرهُت٤م ومٞمٜم٘مٚم٥م اًمٕمٛمرة، شُمْٙمِٛمؾ

 وشم٠ميت اًمتٜمٕمٞمؿ إمم إظمرى احل٤مئض هذه  ومتخرج ًمٕم٤مئِم٦م، رؾمقًمف ًم٤ًمن قمغم اهلل ذقمف

 .سم٤مًمٕمٛمرة

 أنف واًمدًمٞمؾ احل٤مئض، وحلٙمؿ هلؿ ومام حيٞمْمقن ٓ -هلل واحلٛمد- ومٝمؿ اًمرضم٤مل أُم٤م

 ُمـ أخػ ُم٤مئ٦م اًمرؾمقل ُمع طَم٩ّم : اًمّمح٤مسم٦م أطمقال ذم سمتٗمًػمه اًمٕمٚمامء سمٕمض ي٘مقل يمام

 ذًمؽ يم٤من ومٚمق -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م يمٕمٛمرة سمٕمٛمرة ضم٤مء ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م،

 هٜم٤مك ُمـ وُيـْحِرم اعمٞم٘م٤مت، إمم يرضمع يٕمتٛمر أن يريد اًمذي ًمذًمؽ إًمٞمف، ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػماً 

ف أو ٟمٗمًف قمـ ؾمقاء  .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا وأبٞمف، ُأُم 

 :..(77: 75/  2/  واًمٜمقر اهلدى)

 التَٕٗؿ؟ وـ شما٘ٗة لَٔرة اإلضمرام ضمْؿ

م ًمًٌٜم٤م ًمق رُمْم٤من ذم :وداطمٓة  ـمٗمٜم٤م ورضمٕمٜم٤م اًمتٜمٕمٞمؿ، ذم اعمًجد ورطمٜم٤م اإلطمرا

 ظمٓم٠م؟ هذا وؾمٕمٞمٜم٤م

 .احل٤مئض قمٛمرة هذه :الىٗخ

 .طمْمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ :وداطمٓة

٤من ُمـ وهـ حيْمـ اًماليت اًمٜم٤ًمء أن يٗمٝمؿ طمتك وم٘مط، هذا ًمٞمس صمؿ :الىٗخ  ؾُمٙمَّ

 .اعمٙمٞم٦م ًمٞمس أوم٤مىمٞم٦م احل٤مئض قمٛمرة هذه ذًمؽ، هلـ جيقز ُمٙم٦م،

 :..( 22: 73/   96/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 ظمـ اعتٔر شمؿ وْث دم صمدة الَٔرة سمْرار

 وٞمٗم٤مً  ٟمزل صمؿ اًمٕمٛمرة، سم٠مداء إٟم٤ًمن ىم٤مم إذا: ي٘مقل ي٠ًمل ؾم٤مئؾ ي٘مقل :وداطمٓة

ي أن وأراد ضمدة، ذم ًمف ىمري٥م قمٜمد  أن قمٚمٞمف أم ضمدة، ُمـ ُيـْحِرم ومٝمؾ أظمرى، قمٛمرةً  ُي١َمد 

 .ُمرة أول ُمٜمف أطمرم اًمذي ُمٞم٘م٤مشمف ُمـ حُيِْرم

 ي٠ميت أن سمد ومال سمد وٓ يم٤من وإن اًمًٜم٦م، ُمـ ًمٞمس اًمٕمٛمرة شمٙمرار هق ٓ، :الىٗخ

يٜم٤م ي٘مقل اعمٞم٘م٤مت ائتل ًمف ىمٞمؾ إذا وهق اعمٞم٘م٤مت،  .واٟمتٝمٞمٜم٤م اًمٕمٛمرة َأدَّ

 .سمنقم٦م يٚمح٘مقه اًمرظمٞمص اًمٌمء ًمٙمـ

 (11: 79: 37/ 229/ واًمٜمقر اهلدى) 

 وْة دم وهق أطمرى ورة يَتٔر أن أراد وـ

 .قمٜمؽ صم٤مسم٧م هق اهلل ؿم٤مء وإن قمٜمؽ، ىمقًٓ  ؾمٛمٕمٜم٤م: إؾمح٤مق أبق

 وهق؟ :الىٗخ

 إمم خيرج أن صم٤مٟمٞم٦م ُمرة قمٛمرة ي٠مظمذ أن أراد عمـ دمٞمز ٓ أنؽ وهق :وداطمٓة

 .ُمٙم٦م ظم٤مرج ُمٞم٘م٤مشمف يم٤من إن قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمٙمؿ ذم يٙمـ مل ُم٤م اعمٞم٘م٤مت

 اًمتٜمٕمٞمؿ؟ يٕمٜمل سم٤معمٞم٘م٤مت، شم٘مّمد اًمِمٞمخ:

 ...اًمتٜمٕمٞمؿ ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ع ٓ إٟمف: أىمقل أن٤م اًمِمٞمخ:  اًمتٜمٕمٞمؿ: ُمـ احل٩م سمٕمد سم٤مًمٕمٛمرة ي٠ميت أن طم٩م عمـ ُينْمَ

 سمٕمد اًمٕمٛمرة ٕن أظمرى: ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا اًمًٚمػ، قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ذًمؽ ٕن

 اعمتٕم٦م، قمٛمرة وهل احل٩م يدي سملم اعمنموقم٦م اًمٕمٛمرة قمـ اًمٜم٤مس ًمٍمف وؾمٞمٚم٦م احل٩م

 صٞم٤مُم٤ًم، وٓ ُم٤مدةً  ٓ يٙمٚمٗمٝمؿ ٓ ٕنف احل٩م: سمٕمد اًمٕمٛمرة إمم يًؽموطمقن اًمٜم٤مس وم٢من

ْٗمرةٍ  ًمف اهلل مجع وىمد يٕمقد سمٚمده إمم يٕمقد طمٞمٜمام أنف وئمٜمقن ًَ  وقمٛمرة، طم٩م سملم واطمدةٍ  سمِ

 واوح؟. احل٤مئض قمٛمرة ذم وًمٞمس احل٩م، قمٛمرة ذم ي٘م٤مل أن يّمح إٟمام هذا
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 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ط اًمٜمٌل ُمـ أطمد ـمٚم٥م وهؾ ىمٚمٜم٤م، إذا ؿمٞمخ ي٤م ظمّمّمتٝم٤م يمٞمػ وًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 ذًمؽ؟ ُمـ ط اًمٜمٌل هن٤مه وُم٤م أظمرى قمٛمرة ي٠مظمذ أن

 قمٜمدٟم٤م إصؾ ٕن ُمثٚمف: سمٛمٕمروم٦م ُُمَٙمٚمَّٗملم وًمًٜم٤م ٟمٕمرومف، ٓ رء هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 قمٚمٞمف وىمقًمف سمٛمٜمع، إٓ اإلسم٤مطم٦م اًمٕم٤مدي٤مت ذم وإصؾ سم٢مذن، إٓ اعمٜمع اًمتٕمٌدي٤مت ذم

 ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م يمؾ وم٢من إُمقر: وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ: »اًمًالم

 دًمٞمؾ إمم سمح٤مضم٦م ومٚمًٜم٤م ُمنموقم٤ًم، يٙمـ مل ُم٤م يمؾ قمـ اًمٜمٝمل ذم أصؾش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م

 يتٕمٌده٤م ومل يتٕمٌدوه٤م أن هب٤م اعمتٕمٌدون يريد اًمتل اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ضمزئٞم٦م يمؾ قمـ ظم٤مص

 .ط اهلل رؾمقل أصح٤مب

 هؾ سمدقم٦م، إذان سمٕمد اًمزي٤مدة إن شم٘مقًمقن أنتؿ: ي٘مقل ُمـ يمٛمثؾ ُمثٚمف هذا يٕمٜمل

 .ؾم١ماًمؽ ُمثؾ هذا قمٜمف؟ وهن٤مه إذان سمٕمد يّمكم أطمداً  اًمٜمٌل ؾمٛمع

ر أن ُمٙمٚمٗملم ًمًٜم٤م: ٟم٘مقل ٟمحـ  قمٜمف هنك ٟمٕمؿ: وٟم٘مقل احل٤مدصم٦م، هذه ُمثؾ ًمٙمؿ ُٟمَّمق 

 يمؾ: »وهل اًمنمقمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة ايمتٗم٤مء هنٞمف، قمـ همٜمك ذم ٕنٜم٤م اًمًالم: قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ُمنموقم٦م: ؾمٜمـ اًمٌدع يمؾ ًمّم٤مرت هذا وًمقٓش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م

 اًمرؾمقل قمغم واًمّمالة قم٤ٌمدة، ُمثالً  وم٤مًمٕمٛمرة اًمٕم٤ٌمدات، قمٛمقُم٤مت ذم داظمٚمف ٕهن٤م

 قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سمًٌٌٝم٤م، اًمٕم٤ٌمدة شمرد سمدقم٦م اًمتخّمٞمص ومٝمذا ُم٤م، سمٛمٙم٤من خيّمٝم٤م ومٛمـ قم٤ٌمدة،

 ش.رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »اًمًالم

 ( 11: 37: 78/ 418/ واًمٜمقر اهلدى)
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 اليالة؟ رشوط لٌٓقاف يىؼمط هؾ

 [:اإلوام قال]

 أب ُمذه٥م وهق اًمّمالة: ذوط ًمٚمٓمقاف يِمؽمط ٓ أنف إمم اًمًٚمػ أيمثر وذه٥م

 وهمػمه طمٜمٞمٗم٦م

 صمؿ ،شاًمّمقاب هق اًم٘مقل وهذا» ش:453/  2ش »اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 !ومراضمٕمف ًمذًمؽ: اًمتدًمٞمؾ ذم أوم٤مض

 (49/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

ًّا؟ احلائض ععم الٌقاف يرم هؾ  وٌٓ

 [:اإلوام قال]

 مل إذا قمٚمٞمٝم٤م رء وٓ احل٤مئض، ـمقاف ضمقاز إمم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وذه٥م

: شمٓمقف أن يٛمٙمٜمٝم٤م  اٟمتٔم٤مرهؿ وقمدم روم٘متٝم٤م ًمذه٤مب شمٓمٝمر: طمتك شمت٠مظمر سم٠من ـم٤مهرا

 ش.456 - 436/  2ش »اًمٗمت٤موى» ذم راضمٕمف ٟمٗمٞمس، ـمقيؾ ًمف سمح٨م ذم إي٤مه٤م:

 (49/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 زمالبٗت؟ الروؾ رشعٗة عٓة زالت هؾ

 ش.ىمقشمٙمؿ اعمنميمقن ًمػمى سم٤مًمٌٞم٧م ارُمٚمقا [: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:اإلوام قال]

 اعمنميملم إراءة هل إٟمام اًمرُمؾ ذقمٞم٦م قمٚم٦م يم٤من إذا: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد ش:فائدة» 

 ٕن ٓ، :اجلقابو اًمرُمؾ؟ ذقمٞم٦م ومٞمزول اًمٕمٚم٦م زاًم٧م ىمد: ي٘م٤مل أومال اعمًٚمٛملم، ىمقة

 وهمػمه اًمٓمقيؾ ضم٤مسمر طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمقداع طمج٦م ذم ذًمؽ سمٕمد رُمؾ ط اًمٜمٌل

 ذم طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ. اعمت٘مدُم٦م اًمٓمٗمٞمؾ أب رواي٦م ذم هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمثؾ
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 قمغم ومرو٤م اًمرُمؾ وسم٘مل اًمٕمٚم٦م، هذه وم٤مرشمٗمٕم٧مش: »اإلطم٤ًمن - 47/  6ش »صحٞمحف»

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ط اعمّمٓمٗمك أُم٦م

 (.757-751/ 7/ 6)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الٌقاف أضمْام وـ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ومٞمٝم٤م يْمٓمٌع ؿمقط، احلجر إمم احلََجر ُمـ أؿمقاط ؾمٌٕم٦م أنف اًمٓمقاف ذم اًمث٤مسم٧م

 هق يمام ؾم٤مئره٤م: ذم ويٛمٌم احلجر، إمم احلجر ُمـ ُمٜمٝم٤م، إَُول اًمثالصم٦م ذم ويرُمؾ يمٚمٝم٤م

 ش.  34/ 27ش »واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ» رؾم٤مًمتل ذم ُمٌلم

 (74/3/7749) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 قبٓف ٓ اظمّٗات وـ اإلهالل السٕة

 أو ط اهلل رؾمقل ًمٗمٕمٚمف ظمػما  يم٤من وًمق. ىمٌٚمف ٓ اعمٞم٘م٤مت ُمـ اإلهالل اًمًٜم٦م

 .إًمٞمف أرؿمد

 (7 طم٤مؿمٞم٦م( 777/ 2) اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ

 يسٔك ووا لٓزوازوة اظمخيص اظمال دفع وـ التٖرب ضمْؿ

 لٓحجاج؟ طمدوات يّدم ٓ ممـ زماظمٌقفني

 هذه  ري٤مًٓ  وأرسمٕملم وأرسمٕم٦م أرسمٕمامئ٦م يدومع: ي٘مقل هٜم٤مك ذم شمٕمٚمؿ، يمام :اًم٤ًمئؾ

وملم أو اًمزُمزُم٦م يًٛمقه٤م   اًمٌمء هذا وم٤مرو٦م اًمًٕمقدي٦م احلٙمقُم٦م...أقمٚمؿ اهلل اعمَُٓمق 

  سمٓمري٘م٦م حيت٤مل اًمٌمء هذا يدومع وٓ احلدود قمغم وحيت٤مل يذه٥م اإلظمقة ومٌٕمض

 هذا؟ جيقز سم٤مٕردن، هٜم٤م يًؽمضمٕمقٟمف صمؿ  اًمٌمء هذا يدومع وٓ ويذه٥م
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 ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ هذه :اًمِمٞمخ

 وأرسمٕمقن أرسمٕمامئ٦م ي٠مظمذون سم٤مًمًٗم٤مرة هٜم٤م  ي٠مظمذون اًمزُم٤مزُمف ًمٞم٠مظمذوه٤م :اًم٤ًمئؾ

 .ري٤مل وأرسمٕملم

 ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ أىمقل وم٤مهؿ، :اًمِمٞمخ

 . رء ٓ ُم٘م٤مسمؾ اًم٤ًمئؾ:

 . رء ومال رء، ٓ ُم٘م٤مسمؾ يم٤من وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 ُم٤مء اًمٜم٤مس يً٘مقا  زُم٤مزُم٦م زُم٤من ذم يم٤من  اًمزُم٤مزُم٦م ي٠مظمذوه٤م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م  :اًم٤ًمئؾ

[ ومٞمٕمٓمقن] ُٟمٔم ُٛمقا .. ص٤مر هذه وم٤مٟم٘مرو٧م يٕمٓمٞمف، واطمد  يمؾ  اًمٜم٤مس ومٌٞمٕمٓمقهؿ

 .شمٕمقيض

 وهٙمذا إضمداد، قمـ وأسم٤مء أسم٤مء قمـ إبٜم٤مء ورصمٝم٤م اًمٓمَِقاوم٦م هذه :ُمداظمٚم٦م

 اسمـ ُمـ أيمثر ًمف ومٞمف سمٞمّمػم ح٤م ًمذًمؽ هذا يٕمٜمل  ُمقروث، رءٌ  يٜمتٝمل[ ومال] فمٚم٧م

وم٦م  أجْم٤مً  اًمٌٜم٧م ومٌتّمػم  اًمؽميم٦م هذه سمٞمتقزع وسمٜم٧م وم٦م ُمـ طمّمتٝم٤م ومت٠مظمذ  ُُمَٓمق   يمام اًمٓمقا

 . اًمقًمد ي٠مظمذ

 .هٞمؽ :اًمِمٞمخ

 ووٕمتف  ٟمٔم٤مم يٕمٜمل شمٕم٤مرف، رء هذا ي١مظمذ، ُم٤م هذا وًمذًمؽ ٟمٕمؿ، أي :ُمداظمٚم٦م

ؿ احلٙمقُم٦م أو  هٜم٤مك اًمقزارة ُمثالً  اًمٜم٤مس، هل١مٓء اًمدوًم٦م  ً   اعمٓمقوملم سملم احلج٤مج شُمَ٘م

 .ىمدرشمف طم٥ًم أخٗملم  ًمف يٓمٚمع  وهذا أخػ ًمف يٓمٚمع هذا

 .أجقه :اًمِمٞمخ

 اًمٌٜمقك، ذم قمٜمده٤م  ومتقدقمف احلج٤مج ُمـ اح٤مل هذا[ شم٠مظمذ] ح٤م وم٤محلٙمقُم٦م :ُمداظمٚم٦م

 يمؾ ومٞم٠مظمذ ٟمّمٞمٌف، أو طمّمتف طم٥ًم  يُمالًّ  إُمقال،  هذه سمتقزيع شم٘مقم اًمتل هل سمٕمديـ

 قمٚمٞمف  شمٕم٤مرومقا  رءٌ  أهن٤م إٓ وضمٍف، سمٖمػم أظمذت  اًمتل احلج٤مج[ ُم٤مل ُمـ] ٟمّمٞمٌف واطمد

 واحل٘مٞم٘م٦م أبداً  احل٤مج، هلذا احل٘مقق ُمـ طم٘م٤مً  اعمٓمقف  ي١مدّ  مل وًمق  ُمٙمت٤ًٌمً  طم٘م٤مً  وأصٌح

 .هم٤مي٦م ظمدُم٦م هٜم٤مك ذم ُم٤م أن
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 ..يمام  اًمٜم٤ًمء طمتك دام ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 .هذا ُمـ ي٠مظمذوا  :اًمِمٞمخ

 أن هذا أن ص٤مير اًمكم وًمذًمؽ ي٠مظمذوهن٤م، اًمٜم٤ًمء طمتك ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 طم٘م٤مً  اعمٓمقف  ُي١َمد مل وًمق قمٚمٞمف شمٕم٤مرومقا  ؿمٞمًئ٤م أهن٤م إٓ وضمف، سمٖمػم أظمذت اًمتل ًمٚمحج٤مج

 ...هم٤مي٦م ظمدُم٦م هٜم٤مك ذم ُم٤م أن واحل٘مٞم٘م٦م أبداً  احل٤مج، هلذا احل٘مقق ُمـ

 ..ُم٘م٤مسمؾ دون سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ شم١مظمذ هذه إن اًم٘مْمٞم٦م،: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 وشمٍمف سم٤مظمتّم٤مر( 11: 27: 21/ 582/ واًمٜمقر اهلدى)

 زمٗدها األؽمقد احلجر اظمرأة اؽمتالم ضمْؿ

 اًمرائح٦م ىمقي ـمٞم٥م قمٚمٞمف يقوع أنف شمٕمٚمٛمقن يمام[ إؾمقد احلجر] :ُمداظمٚم٦م

 سمٞمده٤م؟ اًمرائح٦م ومتٕمٚمؼ

 إؾمقد احلجر اؾمتٚمٛم٧م إذا أهن٤م اعمرأة فمـ قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إذا: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 اعمّمحٚم٦م، ضمٚم٥م ىمٌؾ اعمٗمًدة دومع ٕن شمٚمٛمس: ٓ ومحٞمٜمٍئذ اًمٓمٞم٥م سمٞمده٤م يٕمٚمؼ أنف

 ومدومع اًمٜم٤ًمء، قمغم حمرم ومٝمق اًمٓمٞم٥م أُم٤م ُم١ميمدة، ؾمٜم٦م يٙمقن أنف يٙم٤مد[ احلجر اؾمتالم]

 .ذيمرٟم٤م يمام اعمّمٚمح٦م ضمٚم٥م ىمٌؾ اعمٗمًدة

 (11:13:13/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 األؽمقد واحلجر الٗامين الركـ زمني الدعاء ضمديث ضمال

 سملم اًمدقم٤مء وهق اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُيَْمٕم ػ اعمٕم٤مسيـ سمٕمض اًم١ًمال:

 ذًمؽ؟ صح٦م ومام ًمديٜم٤م، اعمٕمروف إؾمقد واحلجر اًمٞمامين اًمريمـ

 :ومٜم٘مقل اًمتْمٕمٞمػ، هذا قمـ اًمًٗمرة هذه ذم ضمٚم٤ًمشمٜم٤م سمٕمض ذم أضمٌٜم٤م ىمد اًمِمٞمخ:
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 وٕمٞمػ إٟمف: أقمٜمل َُمْقِوٕمل، شمْمٕمٞمػ اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م شمْمٕمٞمػ

َـّ  ًمذاشمف، ـ، إمم اًمْمٕمػ ُمـ أؾم٤مٟمٞمده٤م شمرشم٘مل اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػماً  وًمٙم ًْ  احلُ

 يمٜم٧م هذا اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد وطمدي٨م اًمٕمٚمؿ، أهؾ جيده٤م سمِمقاهد اًمّمح٦م إمم سمؾ

 سمـ قمٛمر قمـ ذًمؽ صم٧ٌم أنف: ُمٜمٝم٤م ُم١مًمٗم٤ميت، سمٕمض ذم اًمِمقاهد سمٕمض ًمف ذيمرت

 وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده حلدي٨م اعمَُٓم٤مسمؼ اًمّمح٤مب وومٕمؾ ومٕمٚمف، ُمـ -قمٜمف اهلل ريض- اخلٓم٤مب

 قمغم احلدي٨م ًمٌ٘مل قمٜمف اعمقىمقف احلدي٨م هذا شمٕمرى ًمق ُم٤م، ىمقة احلدي٨م هلذا ُيْٕمٓمل

 .إؾمٜم٤مده قمٚمٞمف يِمٝمد اًمذي وٕمٗمف

 ُمـ طمدي٨مش ُم٤مضمف اسمـ» ؾمٜمـ وأفمٜمف اًمًٜمـ سمٕمض ذم هٜم٤مك أن ذًمؽ إمم يْم٤مف

 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م قمٚمٞمف َدلَّ  ُم٤م قمغم يدل -أجْم٤مً – قمٜمف اهلل ريض هريرة أب رواي٦م

ٜم٤َم﴿: اًمدقم٤مء ذقمٞم٦م ُمـ اًم٤ًمئ٥م، ْٟمٞم٤َم ذِم  آشمِٜم٤َم َرسمَّ ٜم٦َمً  اًمد  ًَ  اًمريمٜملم، سملم آظمره، إمم ﴾..طَم

 ذم ومدظمؾ اًمْمٕمٞمػ، اًمًٜمد ذي اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م احلدي٨م، ارشم٘مك وسمذًمؽ

سمٜم٤م هق هذا.. ًمٖمػمه إىمؾ قمغم احلًـ ًمٖمػمه، احلًـ احلدي٨م َُمْرشم٦ٌم  .ضمقا

 ( 11: 14: 51/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 زمحؼ اؽمتٓٔف وـ ععم احلجر ؾمٖادة وَٕك

 واهلل»: احلجر ذم ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ وقمـ

 اؾمتٚمٛمف ُمـ قمغم يِمٝمد سمف، يٜمٓمؼ وًم٤ًمن هبام، يٌٍم قمٞمٜم٤من ًمف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل ًمٞمٌٕمثٜمف

 .شصحٞمح» ش.سمحؼ

 .صحٞمحٞمٝمام ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـش طمًـ طمدي٨م»: وىم٤مل اًمؽمُمذي، رواه

٦م، اًم٤ٌمء[: شسمحؼ»: ]األلباين قال  اإلؾمالم، ديـ وهق سمحؼ هب٤م ُمتٚم٤ًٌمً : أي ًمٚمٛمالسًم

 قمٚمٞمف واًمِمٝم٤مدة ٟمٗمًف، احلجر شمٕمٔمٞمؿ ٓ :ط ٟمٌٞمف ؾمٜم٦م واشم٤ٌمع اهلل، ـم٤مقم٦م هق سمحؼ واؾمتالُمف

 .ًمٚميرش قمغم» ٧ًمٞموًم سمف، اعمتٕمٚمؼ اهلل طمؼ أدائف قمغم اًمِمٝم٤مدة هل

 (7/491 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)
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ًٗا الٌقاف  راكًبا أم واؾم

 ُم٤مؿمٞم٤ًم؟ أو رايم٤ٌمً  يٙمقن أن يٓمقف ُمـ طمؼ ذم إومم هؾ ُمداظمٚم٦م:

 اًمٞمقم؟ هذا يٛمٙمـ وهؾ اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُمداظمٚم٦م:

 .يمٌػم ظمػم ومٝمذا ُمِمٞم٤ًم، أُمٙمٜم٤ّم إذا.. اًمِمٞمخ:

 .اًمداسم٦م حمؾ طمٚم٧م اًمٕمرسمٞم٦م ُمداظمٚم٦م:

 اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمثؾ إىمقي٤مء ُمريم٦ٌم ًمٞم٧ًم اًمٞمقم اًمٕمرسمٞم٦م هذه اًمِمٞمخ:

 .أُمث٤مزم ُمـ اًمٕمج٤مئز ُمريمقسم٦م شمرى يمام وإٟمام

ومف اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل ريمقب صمؿ ؿمٞمخٜم٤م ُمداظمٚم٦م:  اجلقاز يٕمٜمل داسمتف، قمغم وـمقا

 ذًمؽ؟ أخٞمس إصؾ، هق وًمٞمس

 .سم٤مًمٔمقاهر اًمٜم٤مس سمٕمض سمف يتٛمًؽ أنف يٛمٙمـ ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 .ذيمر ُم٤م ومٞمٝم٤م اًمذي إصؾ قمغم أُم٤م ُمداظمٚم٦م:

ه اًمرواي٦م ٟمٗمس ذم ٕنف ؿمؽ: سمال اًمِمٞمخ:  .اًمٜم٤مس ًمػما

 .ؾمالم ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 . شمٕمٌداً  يٙمـ مل أنف ظم٤مـمئ، ٟمص هذا يٕمٜمل... اًمِمٞمخ:

 .رء أو احل٤مضم٦م ضمقاز ًمٌٞم٤من إٟمام ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 21: 71/ 415/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 يٌقف وهق وضقؤه ا٘تّض وـ

ومف يتؿ أن قمٚمٞمف هؾ اًمٓمقاف، ظمالل اًمقوقء اٟمت٘مض إذا اًم١ًمال:  رء وٓ ـمقا

 قمٚمٞمف؟

ة أن ًمق يمام... اًمِمٞمخ:  متًؽ شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا شمٓمقف، وهل طم٤مو٧م حتٞمض اًمتل اعمرأ

 .هق يمذًمؽ اًمٓمقاف، قمـ

د أن يًتٓمٞمع هق ًمٙمـ  .أج٤مم سمٕمد اهلل ؿم٤مء ُم٤م ـمٝم٤مرهت٤م دمدد وهل ووقءه، ُيـَجد 

 ...أو ؿمٞمخ ي٤م يًت٠منػ اًم١ًمال:

 .ٟمٕمؿ. يتؿ ُمداظمٚم٦م:

 إظمػم، اًمِمقط ٟمّمػ ذم سم٘مل سمخٛم٦ًم، ي٠ميت ؿمقـملم ىم٣م إذا يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 ..وهٙمذا اًمٜمّمػ، يٙمٛمؾ

 ُم٤م اًمٓمقاف، ظمالل ووقؤه اٟمت٘مض إذا يٓمقف أنف جيقز هؾ... اًم١ًمال:

  ؟..أدري

 .اًمٓمقاف ذم اًمٓمٝم٤مرة ذـمٞم٦م يرى ٓ يٛمٙمـ هذا ًمٙمـ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ذع إذا وًمٙمٜمف ووقء، سمدون يٓمقف أن ًمف جيقز ٓ ٓ،: ىم٤مل هق ُمداظمٚم٦م:

ومف ُيتِؿَّ  أن قمٚمٞمف اًمٓمقاف ظمالل ووقؤه اٟمت٘مض صمؿ سم٤مًمٓمقاف  .قمٚمٞمف رء وٓ ـمقا

 .ٟمص إمم وحيت٤مج ُمتٜم٤مومر، يمالم هذا اًمِمٞمخ:

 ( 11: 43: 3411/ 412/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 صالة شمؿ زمالٌقاف البدء البٗت دطمؾ إذا اظمحرم ضمؼ دم السٕة

 ركَتني

 وإن .أصال ًمف أقمٚمؿ ٓش. اًمٓمقاف اًمٌٞم٧م حتٞم٦م[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 اًمٌٞم٧م أتك ُمـ» :سمٚمٗمظ احلٜمٗمٞم٦م ُمـش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م وأورده إًمًٜم٦م، قمغم اؿمتٝمر

 سم٘مقًمف ًمف، أصؾ ٓ أنف إمم َّترجيف ذم اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ أؿم٤مر وىمدش. سم٤مًمٓمقاف ومٚمٞمحٞمف

 صش »اًمدراي٦م» ذم وم٘م٤مل طمجر اسمـ احل٤مومظ ذًمؽ قمـ وأومّمح ضمدا، همري٥مش: 2/57»

 إن سمؾ عمٕمٜم٤مه، يِمٝمد ُم٤م أواًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم أقمٚمؿ وٓ: ىمٚم٧م .أضمده ملش: 792

 أجْم٤م، احلرام اعمًجد شمِمٛمؾ اعمًجد ذم اجلٚمقس ىمٌؾ اًمّمالة ذم اًمقاردة إدًم٦م قمٛمقم

 صمٌقشمف سمٕمد إٓ ي٘مٌؾ ومال إًمٞمف، اعمِم٤مر ًمٚمٕمٛمقم خم٤مًمػ اًمٓمقاف حتٞمتف سم٠من واًم٘مقل

 احلرام اعمًجد إمم ًمٚمداظمؾ يٛمٙمـ ٓ أنف سم٤مًمتجرسم٦م صم٧ٌم وىمد ؾمٞمام ٓ وهٞمٝم٤مت،

 ؾمٕم٦م، إُمر ذم ضمٕمؾ اًمذي هلل وم٤محلٛمد اعمقاؾمؿ، أج٤مم ذم اعمًجد دظمؾ يمٚمام اًمٓمقاف

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م﴿ ي  .﴾اًمد 

 ذم وم٤مًمًٜم٦م وإٓ اعمحرم، ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم هق إٟمام احلٙمؿ هذا أن ًمف اًمتٜمٌف يٜمٌٖمل مم٤م وإن

 رؾم٤مًمتل ذم واًمٕمٛمرة احل٩م سمدع اٟمٔمر سمٕمده، سم٤مًمريمٕمتلم صمؿ سم٤مًمٓمقاف يٌدأ أن طم٘مف

 ش.37» اًمٌدقم٦م رىمؿ ،شواًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ»

 (.3/73) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 ركَتان ؿمقاف كؾ دم: السٓػ ققل صحة وا

 ريمٕمت٤من؟ ـمقاف يمؾ ذم اًمًٚمػ ىمقل صح٦م ُم٤م اًم١ًمال:

 يٕمٜمل؟ إؿمقاط اًمًٌٕم٦م شم٘مّمد اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 ومٞمف اًمذي اعمرومقع قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ذم ُمقضمقد هذا أن أفمـ أن٤م اجلقاب:

 اًمؽمهمٞم٥م» ذم ُمقضمقد سمريمٕمتلم، ـمقاف يمؾ وظمتؿ اًمٓمقاف قمغم... احلض

 هذا؟ ُمـ ؿمٞمًئ٤م شمذيمر أٓش. واًمؽمهٞم٥م

 اًمٚمٗمظ؟ هبذا أذيمر، ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .ريمٕمتلم صغم صمؿ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 قمٛمر؟ اسمـ قمـ ُمداظمٚم٦م:

 .قمٛمرو اسمـ اًمِمٞمخ:

 ُمرومقع؟ قمٛمرو، اسمـ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ريمٕمت٤من ـمقاف ًمٙمؾ ُمداظمٚم٦م:

.. أن، حييين ُم٤م أضمر ًمف ريمٕمتلم صغم صمؿ آظمره، ذم اعمٕمٜمك، هبذا ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .اًمٓمقاف

 .يراضمع. ويمذا يمذا ًمف يم٤من ريمٕمت٤من يٛمٙمـ اًمٓمقاف سمٕمد صغم ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .(7)ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 45: 46/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 وتك يْقن؟ والباب الركـ زمني وا التزام

 سملم أو اًمٕمٛمرة، ىمٌؾ أو اًمٕمٛمرة، سمٕمد هؾ واًم٤ٌمب، اًمريمـ سملم ُم٤م اًمتزاماًم٤ًمئؾ:

 إؿمقاط؟

                                                           

  .[ضم٤مُمٕمف].قمٛمر واسمـ ضم٤مسمر قمـ اًمٓمقاف سمٕمد ريمٕمتلم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل صالة ورد  (7)
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 .إؿمقاط قمٜمد اًمٓمقاف، قمٜمد هق ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 43: 31/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمْان وـ الٌقاف ئْؾ هؾ الٌقاف أشمٕاء عٓٗف أغم وـ

  صمديد؟ وـ احلج يبدأ أم فٗف عٓٗف أغم الذي

 ُمـ يٌدأ أم يٕمٞمده اًمٓمقاف ؿمٞمخٜم٤م[ اًمٓمقاف وىم٧م] قمٚمٞمف[ أهمٌم ُمـ] اًم١ًمال:

  قمٚمٞمف؟ ؾم٘مقـمف ُمٙم٤من

 . يتقو٠م أن وقمٚمٞمف.. هٜم٤مك ُمـ قمٚمٞمف ُمٖمِمٞم٤مً  وىمع طمٞم٨م ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 32: 34/ 419/ واًمٜمقر اهلدى)

 الٌقاف؟ هل احلرام اظمسجد حتٗة هؾ

 اًمٓمقاف؟ هل إٟمام احلرام اعمًجد حتٞم٦م أن قمغم دًمٞمؾ يقضمد هؾ :إول اًم١ًمال

 ؾم٤مئر قمـ خيتٚمػ احلرام اعمًجد أن اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم يقضمد ٓ اًمِمٞمخ:

 أطمديمؿ دظمؾ إذا: »-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ىمقًمف ذم سم٤مًمتَِّحّٞم٦م إُمر ذم اًمدٟمٞم٤م ُم٤ًمضمد

 صمؿ ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾ  : »إظمرى اًمرواي٦م ذم أو ،شريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد

 ش. ًمٞمجٚمس

 ؿم٤مُمؾ قم٤مم وم٢مٟمف احلدي٨م: هذا ُمـ احلرام اعمًجد يًتثٜمل طمدي٨م أّي  يقضمد ٓ

 اعمًجد أن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم شمقهؿ ُمِمٙمٚم٦م هق طمدي٨م هٜم٤مك. أوًٓ  هذا شمرون، يمام

 . اًمٓمقاف حتٞمتف أن ذم اًمدٟمٞم٤م ُم٤ًمضمد ؾم٤مئر قمـ وخيتٚمػ يٛمت٤مز احلرام

 إؾمػ ُمع– دمٛمع اًمتل يمتٌٝمؿ ذم احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء سمٕمض يذيمره طمدي٨م هق

 احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء ٕطمدش اهلداي٦م» يمت٤مب ذم ضم٤مء. احلدي٨م ُمـ ودب ه٥م ُم٤م -اًمِمديد

 ش.اًمٓمقاف اًمٌٞم٧م حتٞم٦م: »ىم٤مل -ط- اًمٜمٌل أن سم٤معمرهمٞمٜم٤مين اعمِمٝمقر
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 ذم ُمؽميمزة قم٘مٞمدة أصٌح و اًمٜم٤مس، أخًٜم٦م قمغم احلدي٨م هذا إؾمػ ُمع وؿم٤مع

 ٓ هذا سم٤مًمٓمقاف، يٌتدئف أن احلرام اعمًجد دظمؾ ُمـ ًمٙمؾ سمد ٓ أنف ومٞمٔمٜمقن أذه٤مهنؿ،

 هق إٟمام اًمٓمقاف قمٛمرة، أو سمح٩م اًم٘م٤مدم ًمموم٤مىمل سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٓمقاف وإٟمام ًمف، أصؾ

 ذم ومٝمق طم٤مضم٤ًم: وإُم٤م ُمٕمتٛمراً  إُم٤م ويدظمٚمٝم٤م ُمٙم٦م قمـ اًمٖمري٥م يٕمٜمل ًمموم٤مىمل، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اعم٘م٤مم قمٜمد اًمريمٕمتلم صالة صمؿ اًمٓمقاف ُمـ ًمف سمد ٓ احل٤مًم٦م هذه

 اًمٙمت٤مب: خمرج ىم٤مل وًمذًمؽ ًمف، أصؾ ٓش اًمٓمقاف اًمٌٞم٧م حتٞم٦م: »طمدي٨م: إًذا

 ىم٤مل: -ط- اًمٜمٌل إمم ُمٜمًقسم٤مً  احلدي٨م هذا أورد اًمذيش اهلداي٦م» يمت٤مب أقمٜمل

ضمف  ٟمقادر وُمـ أوًٓ، احلدي٨م قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ وهق اًمزيٚمٕمل، اًمديـ زيـ احل٤مومظ ُُمـَخر 

 ومٞمٝمؿ يقضمد ُمـ ىَمؾَّ  إطمٜم٤مف قمٚمامء أن ضمداً  آؾمػ ٕين صم٤مٟمٞم٤ًم: احلٜمٗمٞم٦م احلدي٨م قمٚمامء

 . واًمؼميم٦م اخلػم ومٞمٝمؿ إظمرى اعمذاه٥م سمٞمٜمام احلدي٨م: قمٚمؿ ذم سمرز ُمـ

 قمٚمامء ذم احلدي٨م قمٚمامء ٟمقادر ُمـ ومٝمق اًمزيٚمٕمل اًمديـ زيـ احل٤مومظ هذا أُم٤م

ج طمٞمٜمام ي٘مقل ومٝمق احلٜمٗمٞم٦م،  أدسم٤مً ش اهلداي٦م» يمت٤مب ُم١مًمػ ُمع ُمت٠مدسم٤مً  احلدي٨م هذا ظَمرَّ

 طم٘مف يم٤من. همري٥م طمدي٨م: ىم٤مل طمٞم٨م اًمٕمٚمامء، سملم اعمٗمروض إدب طمدود قمـ زائداً 

 وم٢من. ًمف أصؾ ٓش: اًمديـ قمٚمقم أطم٤مدي٨م» سمٕمض ذم اًمٕمراىمل احل٤مومظ ي٘مقل يمام ي٘مقل أن

 قمغم اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من أنف أرى هٙمذا أصاًل، ًمف أضمد مل: وىم٤مل اًمٕم٤ٌمرة قمّدل شمٚمٓمػ

  ي٘مقل سم٠من ،شاًمٓمقاف اًمٌٞم٧م حتٞم٦م: »احلدي٨م هذا طم٘مٞم٘م٦م قمـ يٗمّمح أن اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ

 اًم٘مقل وهذا همري٥م،: ىم٤مل ًمٙمٜمف. أصالً  ًمف أضمد ملش: اًمٕمراىمل» اًمث٤مين سم٤مًمتٕمٌػم إٔىمؾ قمغم

 ًمِـَؿ؟ همري٥م ٟمٗمًف ذم

 أطمد ىم٤مل إذا. اخل٤مص٦م اًمٙمٚمٛم٦م هذه ذم ظم٤مص اصٓمالح هلؿ احلدي٨م قمٚمامء ٕن

 ي٘مقٓنش طمٚمٞمتف» ذم ٟمٕمٞمؿ أب ويم٤مٕصٗمٝم٤مينش ؾمٜمٜمف» ذم: يم٤مًمؽمُمذي ُمثالً  احلدي٨م قمٚمامء

 أن  همري٥م: اعمّمٓمٚمح ذم شمٕمٜمل اًمٙمٚمٛم٦م هذه. همري٥م طمدي٨م: إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم ذم

 وإمم صحٞمح إمم ىمًٛملم، إمم شمٜم٘مًؿ اعمّمٓمٚمح ذم اًمٖمري٥م ًمٗمٔم٦مُ  صمؿ راٍو، سمف شمٗمرد

سم٦م ومٙمٚمٛم٦م أي وٕمٞمػ:  قمـ ىمٞمؾ وم٢مذا أظمرى، شم٤مرةً  وشم٤ٌميٜمُٝم٤م شم٤مرًة، اًمّمح٦م شُمـَج٤مُِمع اًمٖمرا
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 إُمر وإٟمام وٕمٗم٤ًم، أو صح٦مً  ُمٜمف شُمٗمٝمؿ أن يٜمٌٖمل ومال وسمس، همري٥م: ُم٤م طمدي٨م

 .ًمف  أصؾ ٓ: أي همري٥م،: ظم٤مص سم٤مصٓمالح ومج٤مء اًمزيٚمٕمل أُم٤م يؽمضمح،

٤ٌَميـ آصٓمالح هذا أن أرى وم٠من٤م وًمذًمؽ  قمغم اًمٜم٤مس يَمٚم ٛمقا : اًم٘م٤مئٚم٦م احلٙمٛم٦م ُي

 .ورؾمقًمف اهلل ُيَٙمّذب أن أتريدون قم٘مقهلؿ، ىمدر

٤م أو ُمٕمتٛمراً  ضم٤مء عمـ إٓ ريمٕمت٤من، حتٞمتف احلرام اعمًجد أن: اًم٘مقل ظمالص٦م  طم٤مضمًّ

 .اعم٘م٤مم قمٜمد اًمريمٕمتلم صمؿ اًمٓمقاف ُمـ سمد ومال

 ( 11: 23: 18/   499/  واًمٜمقر اهلدى)

 الٕحر يقم احلرام زمالبٗت يٌػ مل وـ

م سم٤مًمٌٞم٧م يٓمػ مل إذا اإلٟم٤ًمن هؾ اًم١ًمال:  ُُمـْحرُم٤مً  يرضمع هؾ اًمٜمحر، يقم احلرا

 اًمدًمٞمؾ؟ ذيمر ُمع يٕمٛمؾ، ُم٤مذا أم ؾمٌؼ، يمام

 رؾم٤مًم٦م ذم ذيمرٟم٤مه يمٜم٤م اًمذي احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمرضمقع، ُمـ سمد ٓ اًمِمٞمخ:

 يٓمػ ومل أُمًك ُمـ: »أن ـُمُرىمف سمٛمجٛمقع ىمقي واحلدي٨مش واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ»

 .ُمٜمف سمد ٓ ومٝمذاش ىمٌؾ ُمـ يم٤من يمام حمرُم٤مً  قم٤مد اإلوم٤مو٦م، ـمقاف

 :أُمريـ أطمد سملم وم٤معمحرم وًمذًمؽ

ؾ أن إُم٤م .. اجلٛمرة رُمل سمٕمد سمف متتع اًمذي سم٤محلؾ ًمٞمًتٛمتع اإلوم٤مو٦م: سمٓمقاف ُيَٕمج 

: ومحٞمٜمئذٍ  اًمث٤مًم٨م، أو اًمث٤مين اًمٞمقم ذم إٓ يٓمقف ٓ أن ٟمقى ىمد يم٤من إذا وإُم٤م اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة

 .اعم٤ًمء ىمٌؾ يٓمقف أن قمغم وقمزم رُمك، ُمـ سمف اؾمتٛمتع اًمذي سم٤محِلّؾ  يًتٛمتع ٓ

 اًمٜمص قُمرف ممـ ويمثػم هم٤مومٚمقن، قمٜمف اًمٜم٤مس أيمثر يم٤من وإن ُمٜمف سمد ٓ أُمر هذا

 ..سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ قمٚمٞمف، اقمت٤مدوا ح٤م قمٌٞمد اًمٜم٤مس ٕن ًمف: جم٤مٟمٌقن قمٜمٝمؿ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م حمرم يٙمقن هؾ ُمداظمٚم٦م:
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 .يٓمقف طمتك إطمراُمف، ذم َئَمؾ: ىمٚم٧م أن٤م اًمِمٞمخ:

 (11: 39: 34/ 383/واًمٜمقر اهلدى)

 آشمٕني؟ عـ واضمد ؿمقاف جيزئ هؾ زماليُغم، احلاج ؿمقاف

 آصمٜملم؟ قمـ واطمد ـمقاف جيزئ هؾ سم٤مًمّمٖمػم، احل٤مج ـمقاف اًم٤ًمئؾ:

 أقمامل يٕمٛمؾ أن ُمـ سمد ومال أضمره، ًمٞمٜم٤مل صٖمػمه حيج٩م أن يريد يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

سُمف يٙمقن طمتك أجْم٤ًم، ًمف احل٩م سمف يٙمقن وآ يم٤مُماًل، صمقا  .ٟمٕمؿ قمٛمٚمف، ىمدر قمغم صمقا

 وقمٜمف؟ ٟمٗمًف قمـ يٓمقف هق ممٙمـ ومٝمؾ حمٛمقًٓ، يم٤من إذا ي٘مّمد يم٠منف اًم٤ًمئؾ:

 .ظم٤مص قمٛمؾ إمم حيت٤مج ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 45: 12/   392/  واًمٜمقر اهلدى)

 وأضمْاوف آضٌباع

 ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل، احلٛمد إن اًمِمٞمخ:

 ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ أنٗمًٜم٤م،

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد

 :سمٕمد أُم٤م

 ُمـ يمثػماً  ٟمرى أنٜم٤م وهق اًمّمالة، إمم ىمٛمٜم٤م طمٞمٜمام إًمٞمف أذت سمحث٤مً  ُأتِؿَّ  أن ُأِريد

٤مج  يٜمٓمٚم٘مقن ٟمراهؿ واًمًٕمل، اًمٓمقاف ُمـ اٟمتٝم٤مئٝمؿ وسمٕمد ُمٙم٦م، دظمقهلؿ ىمٌؾ احلُجَّ

 أن..اًمًٜم٦م ُمـ أن شمٕمرومقن وًمٕمٚمٙمؿ اًمٞمٛمٜمك، اعمٜم٤ميم٥م ُمٜم٤ميمٌٝمؿ، قمـ يم٤مؿمٗمقن وهؿ

 يٕمقد ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمراضمح، هق يمام اًم٤ًمسمع اًمِمقط آظمر إمم إجٛمـ ُمٜمٙمٌف قمـ يٙمِمػ

 .سم٤مًمٓمقاف اًمٌدء ىمٌؾ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم سم٤مٕصح ردائف أو إزاره ذم
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 أيمثر ًمٙمـ اًمٓمقاف، أضمؾ ُمـ قمٜمف يمِمػ اًمذي ُمٜمٙمٌف ُيَٖمٓم ل أن ُمـ سمد ٓ: أي

 اعمٞم٘م٤مت ُمـ اإلطمرام ؾم٤مقم٦م ُمـ ومؽماهؿ ،ش َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ: »اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمام اًمٜم٤مس

 اًمًٜم٦م، ظمالف: أوًٓ  هذا اهلل، ؿم٤مء ُم٤م إمم هٙمذا ويًتٛمرون ُمٜم٤ميمٌٝمؿ، قمـ يٙمِمٗمقن

 أن ئمـ وٓ هب٤م، اعمًٚمؿ يًتٝملم ٓ أن ومٞمج٥م اًمًٜم٦م، ظمالف اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يم٤من وُم٤م

 ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »ط ىمقًمف سمٍميح والًم٦م أهن٤م أُمره٤م إن سمؾ ؾمٝماًل، أُمره٤م

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م

 شمٕم٤ممم اهلل ريض- اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ىم٤مل ويمام

ش شمتٕمٌدوه٤م وٓ شمٕمٌدوه٤م ومال ط اهلل رؾمقل أصح٤مب يتٕمٌده٤م مل قم٤ٌمدة يمؾ: »-قمٜمف

 وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل إمم هب٤م شمت٘مرسمقا  ومال ط اهلل رؾمقل أصح٤مب يتٕمٌده٤م مل قم٤ٌمدة يمؾ

سمٜم٤م اًمتل اًمٕم٤ٌمدات ٕن  صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م ـمريؼ ُمـ ضم٤مءشمٜم٤م اًمتل هل إٟمام زًمٗمك، اهلل إمم شُمَ٘مر 

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف سم٤مًمتقىمٞمػ قم٤ٌمدة شمٙمقن إٟمام اًمٕم٤ٌمدة ٕن قمٚمٞمف: وؾمالُمف اهلل

ئٜم٤م سمآرائٜم٤م وًمٞمس ًمٜم٤م،  .وأهقا

 رهمؿ اخلٚمػ، مج٤مهػم قمٜمٝم٤م قمٛمل اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هذه اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م قمرف وًم٘مد

ٌ ٝم٦م ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م يمثرة  ومٝمل ،ط اهلل رؾمقل هب٤م ي٠مت مل قم٤ٌمدة يمؾ أن قمغم ُُمٜمَ

 ذم والًم٦م ويمؾ: »اًمٜم٤ًمئل زادش والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء يمام والًم٦م

 ش.اًمٜم٤مر

 أهن٤م سمدقمقى إُمقر، ُمـ اعمحدصم٤مت سمٌٕمض سم٤مإلشمٞم٤من آؾمتٝم٤مٟم٦م يٜمٌٖمل ٓ: وًمذًمؽ

 ُمـ أنٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن: »اًمٕمٚمؿ أهؾ ىمقل احلؼ ُمـ يم٤من وإذا زًمٗمك، اهلل إمم شم٘مرسمٜم٤م

٤مج ه١مٓء طم٤مل ُمـ ٟم٘مرأ  ومٜمحـش اعم٘م٤مل ًم٤ًمن  وهؿ يمثػمة أج٤مُم٤مً  ي٘مْمقن اًمذيـ احلُجَّ

 أهن٤م ًمزقمٛمٝمؿ إٓ ذًمؽ يٙمقن ُم٤م واًمَ٘مّر، احلَرّ  ضر ويتحٛمٚمقن ُمٜم٤ميمٌٝمؿ، قمـ يم٤مؿمٗمقن

 اعمٙم٤من ذاك ذم إٓ َرسّمف قمـ ط اهلل رؾمقل ًمٜم٤م ينمقمٝم٤م ومل قم٤ٌمدة شمٙمقن ومٙمٞمػ قم٤ٌمدة،

 .رء هذا. اًمٓمقاف أثٜم٤مء وهق آٟمٗم٤ًم، ذيمرشمف اًمذي

 وضمؾ قمز اهلل إمم يت٘مرسمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ه١مٓء أن -أظمٓمر وهق-: اًمث٤مين واًمٌمء

 ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  اسمتدقمقا  أهنؿ ُمـ ذيمرٟم٤م مم٤م اًمرهمؿ قمغم احل٩م، أج٤مم ـمٞمٚم٦م ُمٜم٤ميمٌٝمؿ قمـ سم٤مًمٙمِمػ
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 إمم ي٘مقُمقن ٟمراهؿ طمٞمٜمام ظمٓمػمة، خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمقن وم٢مهنؿ ؾمٚمٓم٤من، ُمـ سمف اهلل أنزل

 ُمـ همػمه٤م ذم أو ُمٜمك ذم أو اعم٤ًمضمد ُمـ همػمه ذم أو احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة

 خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمقن طمٞمٜمئذٍ  ُمٜم٤ميمٌٝمؿ، قمـ يم٤مؿمٗمقن وهؿ يّمٚمقن ي٘مقُمقن اعمٜم٤مؾمؽ،

 .أظمرى

 والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ وأن اًمٌدقم٦م، قمـ اًمٜمٝمل ٕطم٤مدي٨م خم٤مًمٗمتٝمؿ إومم اعمخ٤مًمٗم٦م

 ذم ظم٤مص٤مً  طمديث٤مً  خي٤مًمٗمقن وم٢مهنؿ إومم اعمخ٤مًمٗم٦م أُم٤م قم٤مُم٤ًم، ذقمٞم٤مً  ُمٌدأً  خي٤مًمٗمقن ومٝمؿ

 ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ ُيَّمٚم لم ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اًمّمالة،

 طمدي٨م ٕنف روايتف: طمٞم٨م ُمـ أوًٓ  ضمدًا، ه٤مم طمدي٨م احلدي٨م هذا ،شرء صمقسمف

 سمٓمالن قمغم يدل ٕنف ذًمؽ ودًٓمتف: درايتف طمٞم٨م ُمـ: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمٌخ٤مري، ذم صحٞمح

 وإطمرى وسم٤مٕومم ُمٕم٤ًم، اعمٜمٙمٌلم ُمٙمِمقف أو اعمٜمٙم٥م ُمٙمِمقف يّمكم ُمـ صالة

 .اًمٌدن ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ َُمْٙمُِمقف

ٟمٞمٜم٤م سملم أن ٟمحـ ٟمٜم٤م سمٕمض فمٝمرا  ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ قمـ يٙمِمٗمقن اًمذيـ إظمقا

 إذا أنف يتٜمٌٝمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ وًمٙمـ يتؼمدون، ٕهنؿ قمٚمٞمٝمؿ: ذًمؽ ُمـ سم٠مس ٓ سمدهنؿ،

 ًم٘مقًمف أيمت٤مومٝمؿ: قمغم ُيْٚمُ٘مقه وأن اًمثقب، هذا َيْرشَمُدوا أن ُمـ هلؿ سمد ومال اًمّمالة ُأىمٞمٛم٧م

 ش ًمف َيَتَزّيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من وًمػمشمد: ومٚمٞمتزر ورداء، إزار ًمف يم٤من ُمـ: »ط

ِجدٍ  يُمؾ   قِمٜمْدَ  ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ظُمُذوا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًْ  أي٦م هذه ،[37:إقمراف] ﴾َُم

 يٓمقومقن يم٤مٟمقا  اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرب أن ٟمزوهل٤م ؾم٥ٌم أو ٟمزوهل٤م أصؾ يم٤من وإن اًمٙمريٛم٦م

ة اًمٙمٕم٦ٌم طمقل  اهلل أنزل اإلؾمالم ضم٤مء وح٤م ضم٤مهٚمٞمتٝمؿ، ُمـ وهذا ورضم٤مًٓ، ٟم٤ًمء قمرا

ِجدٍ  يُمؾ   قِمٜمْدَ  ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ظُمُذوا﴿: وم٘م٤مل هلؿ، وشمٕمٚمٞمامً  شم٠مدي٤ٌمً  أي٦م هذه وضمؾ قمز ًْ  ﴾َُم

 [.37:إقمراف]

 اًمٕمقرة، ؾمؽم هق: اًمٜمزول ًم٥ًٌم ُمراقم٤مةً  احلدي٨م هذا ذم اًمزيٜم٦م ُمـ اعم٘مّمقد

 هٜم٤مك وًمٙمـ هل٤م، يم٤مؿمٗم٤مً  يم٤من إذا إرسمٕم٦م اعمذاه٥م سم٤مشمٗم٤مق اًمّمالة شمّمح ٓ اًمتل اًمٕمقرة

 جيقز ٓ اًمٌدن، ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ وهق سم٤مًمّمالة، ظم٤مص٦م قمقرة أمحد اإلُم٤مم ُمذه٥م ذم

 قمـ يم٤مؿمػ وهق يّمكم أن ًمف جيقز ٓ إقمغم، سمدٟمف سمف يًؽم صمقسم٤مً  جيد وهق ًمٚمٛمّمكم
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 قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »اًمٌخ٤مري ذم اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م إقمغم: سمدٟمف

 ش.رء صمقسمف ُمـ

 ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـش داود أب ؾمٜمـ» ذم وهق آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف أظمر وًمٚمحدي٨م

 وًمػمشمد: ومٚمٞمتزر ورداء، إزار ًمف يم٤من ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل

 ش.ًمف ُيَتَزيَّـ أن أطمؼ اهلل وم٢من

ع ىمد ط اًمٜمٌل أن ىمٌٚمف واًمذي احلدي٨م هذا ُمـ ٟم٠مظمذ : شمٕم٤ممم ىمقًمف دًٓم٦م ذم َوؾمَّ

ِجدٍ  يُمؾ   قِمٜمْدَ  ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ظُمُذوا﴿ ًْ  دًٓم٦م َيـْحٍِم  اًمٜمزول ؾم٥ٌم ٕن :[37:إقمراف] ﴾َُم

ة، يٓمقومقن يم٤مٟمقا  ذيمرٟم٤م يمام ٕهنؿ اًمٕمقرة: ؾمؽم قمغم أي٦م  يم٤مٟم٧م طمتك اًمٜم٤ًمء، طمتك قمرا

 سمٕمد ًمٞمس وًمٙمـ اقمتذار، ُمـ أىمٌحف وُم٤م ُمٕمتذرةً  شم٘مقل قم٤مري٦مً  هٙمذا ـم٤موم٧م إذا إطمداهـ

 .ي٘م٤مل يمام ذٟم٥م اًمٙمٗمر

 : قم٤مري٦مً  شمٓمقف وهل شم٘مقل يم٤مٟم٧م

 فــــــــــُأطِمٚم   الـــوم فــــــُمٜم داـــــــــــــــــــسم ومام        يُمٚم ف أو سمٕمْمف يٌدو اًمٞمقم

 صحٞمح؟ ٓيٜمٔمرون ومٝمؾ اجل٤مهٚمٞم٦م، ٕهؾ عمـ؟ ظمٓم٤مب هذا

 سمنميٕم٦م اًمرمحـ سمحٛمك حيتٛمل ٓ اًمذي اإلٟم٤ًمن ًمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من شمًقيؾ ُمـ هذا

 إمم سمٕمْمٝمؿ وٟم٘مٚمف هلؿ وىم٤مل سم٤مًمثٞم٤مب، اًمٓمقاف شم٘مٌٞمح اًمِمٞمٓم٤من هلؿ َزّيـ ًم٘مد اإلؾمالم،

 ش.ومٞمٝم٤م اهلل قمّمٞمٜم٤م سمثٞم٤مب ٟمٓمقف ٓ ٟمحـ: »سمٕمض

 .وأىمٌح أىمٌح وذًمؽ ومٞمٝم٤م، اهلل قمّمقا  سم٘مٚمقب يٓمقومقن ًمٙمٜمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من، هلؿ َزيَّـ هٙمذا

 اًمٕمقرة: ُمٙمِمقف اًمٓمقاف هذا سمخّمقص أي٦م هذه وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل

ِجدٍ  يُمؾ   قِمٜمْدَ  ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ظُمُذوا﴿ ًْ ع ،[37:إقمراف] ﴾َُم  أي٦م، دًٓم٦م ط اًمٜمٌل وَمَقؾمَّ

ش إزاره وذم ردائف ذم صمقسمف، ذم أطمديمؿ ًمُٞمَّمؾ  : »وم٘م٤مل ُمنموقم٦م، زيٜم٦م يمؾ ومٞمٝم٤م وم٠مدظمؾ

 ش.ًمف ُيَتَزّيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من: »اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ذًمؽ وقمٚمؾ

 ...اًمٕم٤مدي٦م إج٤مم ذم اًمّمالة إمم ىم٤مُمقا  إذا اعمّمٚمقن يت٤ًمهؾ أن: إذاً  يٜمٌٖمل ٓ

ٌُْذًم٦م، سمثٞم٤مب صالهتؿ ذم يدظمٚمقا  أن ًمٚمٛمّمٚملم يٜمٌٖمل ٓ  ..سمٞمتٝمؿ سمثٞم٤مب اًم
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٘مقا  أن قمٚمٞمٝمؿ وإٟمام..  ٘م   ًمف يم٤من ُمـ» اًمٜمص، شمٕمٚمٞمؾ وصم٤مٟمٞم٤مً  احلدي٨م، ٟمص أوًٓ  حُيَ

 ش.ًمف ُيَتَزّيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من: »اًمتٕمٚمٞمؾش وًمػمشمد ومٚمٞمتزر ورداء، إزار

 إمم أدى وُم٤م واضم٥م، ومٝمق واضم٥م، إمم أدى ُم٤م أن اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ إن :اًمِم٤مهد

 إمم اًمت٘مرب إول اعمحٔمقر ومٞمف: أوًٓ  ُمٜم٤ميمٌٝمؿ، قمـ احلج٤مج ومٙمِمػ حمرم، ومٝمق حمرم

وقن أهنؿ: اًمث٤مين واًمٌمء اهلل، َينْمقمف مل سمام اهلل ٌُْٓماَلن صالهتؿ ُيَٕمر   عمخ٤مًمٗمتٝمؿ ًمٚم

 صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف وًمٞمس أطمُديمؿ يّمٚملم ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًم٘مقل

 ش.رء

 يقم ذات ىمرأ  وىمد احلدي٨م، هذا ُمثؾ يًتِمٙمؾ ىمد اًمٕمٚمؿ ـمالب سمٕمض أن سمد ومال

: ىم٤مل رضمالً  أن -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- هريرة أب قمـ اًمّمحٞمحلم طمدي٨م ؾمٛمع أو

 ش.صمقسملم؟ جيد يُمٚم ٙمؿ أو: ىم٤مل واطمد؟ صمقب ذم أطمدٟم٤م أجّمكم! اهلل رؾمقل ي٤م»

 ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »طمدي٨م ُمع احلدي٨م هذا يتٕم٤مرض ىمد

 .اًمٜم٤مس سمٕمض ذهـ ذم يتٕم٤مرضش رء صمقسمف

 رضمالً  رآه طمٞمٜمام إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م احلدي٨م هذا ُمـ وأؿمٙمؾ

 شمّمكم يمٞمػ: ذًمؽ قمـ وم٠ًمخف ُم١مشمزرًا، يّمكم رآه وإٟمام صمقب، قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس يّمكم

ِْمج٥م، قمغم ُمٕمٚمؼ أظمر وصمقسمؽ واطمد، سمثقب
ِ
 شُمَٕمٚمَّؼ اًمذي اًمٕمٛمقد هل واعمِمج٥م اعم

قم٦م» احل٤مض اًمٕمٍم ًمٖم٦م ذم شمًٛمقٟمف اًمذي اًمثٞم٤مب، قمٚمٞمف  اًمِمامقم٦م ُمـ أطمًـش ؿَمامَّ

ِْمَج٥م،
ِ
 سمـ ضم٤مسمر قمغم احل٤مضيـ أطمد اؾمتٜمٙمر اًمثٞم٤مب، قمٚمٞمٝم٤م شُمَٕمٚمَّؼ اًمتل أًم٦م وهق اعم

 قمغم ُُمَٕمٚمَّؼ أظمر وصمقسمف واطمد، صمقب ذم يّمكم أنف قمٜمٝمام اهلل ريض إنّم٤مري اهلل قمٌد

 .سم٤مًمثقسملم إٓ شَمِّمح   ٓ اًمّمالة أن ومٞمٔمـ ُمثٚمؽ، أمحؼ ًمػماين ذًمؽ: وم٘م٤مل اعمِمج٥م،

 ش.اًمثقسملم جيد يمٚمٙمؿ أو: »هريرة أبق طمدي٨م ُمـ أؿمٙمؾ ؿمؽ سمال هذا

ٟمٜم٤م سمد ٓ وهٜم٤م  اًمتقومٞمؼ ذم اًمٕمٚمامء ـمريؼ ُمٕمٜم٤م يتذيمروا أن اًمٕمٚمؿ ـمالب ُمـ إلظمقا

 .اًمٔمـ سمٖم٤مًم٥م وًمق سمٞمٜمٝم٤م، اًمتٕم٤مرض يٌدو اًمتل إطم٤مدي٨م سملم
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 صٜمٞمٕمف أن ؿمؽ ٓ -قمٜمف اهلل ريض- ضم٤مسمراً  أن ضم٤مسمر، طمدي٨م: إهؿ وهق أوًٓ 

 ًمٗمٕمؾ هؾ وًمٙمـ اًمٌدن، ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ ُمٙمِمقف يّمكم ُمـ صالة صح٦م قمغم يدل

 واًمّمحٞمح اعمرومقع احلدي٨م دًٓم٦م ُيَٕم٤مِرض أن يٛمٙمـ ُم٤م اًم٘مقة ُمـ اًمّمح٤مب هذا

 دًٓم٦م؟ واًمٍميح صمٌقشم٤ًم،

 ضم٤مء وإذا اًمٜمٔمر، سمٓمؾ إثر ورد إذا: »ىمٞمؾ وًمذًمؽ اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق ٓ، اجلقاب:

 ش.ُمٕم٘مؾ هنر سمٓمؾ اهلل هنر

 ش.اًمٜمص ُمقرد ذم اضمتٝم٤مد ٓ: »إصقل قمٚمامء وىم٤مل

 ذًمؽ ومٕمؾ أو رأي خي٤مًمػ اًمّمحٞمح واحلدي٨م ضمٚمٞمؾ، ًمّمح٤مب رأي هٜم٤م وه٤م

 يمام اًمتٜم٤مزع، طملم إًمٞمف سم٤مًمرضمقع ُأُمرٟم٤م ُمـ إمم اًمرضمقع ُمـ سمد ومال وطمٞمٜمئذٍ  اًمّمح٤مب،

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمُتؿْ  وَم٢ِمنْ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُرد 

ِ
ؾُمقلِ  الِلَّ  شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِنْ  َواًمرَّ

 
ِ
ـُ  ظَمػْمٌ  َذًمَِؽ  أظِمرِ  َواًْمٞمَْقمِ  سم٤ِملِلَّ ًَ  ُمذه٥م يم٤من: ًمذًمؽ ،[59:اًمٜم٤ًمء] ﴾شَم٠ْمِوياًل  َوَأطْم

 ُمـ يم٤من اهلل، رمحف طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مم سم٤مًمًٜم٦م، إرسمٕم٦م إئٛم٦م وأقمٚمؿ اًمًٜم٦م إُم٤مم

 ش.رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »إول سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ ُمذهٌف

 شم٘مٌؾ ٓ اًمتل اًمدًٓم٦م هذه صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمّمحٞمح٦م ودًٓمتف أوًٓ، احلدي٨م ًمثٌقت ذًمؽ

 .ضمدًٓ  وٓ ٟم٘م٤مؿم٤مً 

سمف ٕن ًمذًمؽ ؾمٝمؾ، ومٞمف وم٤مُٕمر هريرة أب طمدي٨م أُم٤م  يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف ضمقا

 ىم٤مل وًمذًمؽ آظمر، صمقسًم٤م جيد ٓ ىمد ٕنف ومذًمؽ واطمد، صمقب ذم صغم ُمـ أن إمم ُمِمػماً 

 ُم٤م ُمٜمف صدر طمٞمٜمام قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمراً  وًمٕمؾش اًمثقسملم جيد يُمٚم ٙمؿ َأوَ : »اًمًالم قمٚمٞمف

 يمٚمٙمؿ أو: »اًمث٤مين هريرة أب طمدي٨م احلدي٨م، هذا قمغم يٕمتٛمد أوًٓ  يم٤من آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه

 صمقب ذم ًمٚمثقسملم اًمقاضمد يّمكم أن ط اًمٜمٌل هنل يٌٚمٖمف مل: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،شاًمثقسملم جيد

 يم٤من وًمق طمتك اًمٌدن ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ سمًؽم آهتامم ط اًمٜمٌل أيمد وًم٘مد واطمد،

 واؾمٕم٤مً  يم٤من وم٢مذا واطمد، صمقسم٤مً  إٓ جيد مل إذا: ىم٤مل وم٘مد واطمد، صمقب إٓ قمٜمده ًمٞمس

 .سمف ومٚمٞم٠متزر َوٞم ٘م٤مً  يم٤من وإن سمف، ومٚمٞمٚمتحػ
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 ُمع إقمغم ىمًٛمف ُيَٖمٓم ل أن وسم٤مؾمتٓم٤مقمتف وم٘مط، واطمد صمقب قمٜمده يم٤من ُمـ: وم٢مذاً 

 ًمِ٘مٍَم، أو ومٞمف ًمْمٞمؼ ذًمؽ قمغم اًمثقب ي٤ًمقمده مل وم٢من واضمٌف: ُمـ ومٝمذا إدٟمك،

 ُم٤م هذا اًمّمالة، وظم٤مرج اًمّمالة ذم قمقرة هل اًمتل اًمٕمقرة ؾمؽم ُمـ سمد ٓ ومحٞمٜمئذٍ 

 ٓ هذا اعمٜمٙم٥م، ُمٙمِمقذم وصالهتؿ اًمٜم٤مس سمٕمض اوٓم٤ٌمع سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم شمقوٞمحف أردت

 .شمٗمْمؾ. سم٤مٓسمتداع وًمٞمس سم٤مٓشم٤ٌمع ىم٤مم إٟمام اهلل وذع جيقز،

 هنل ٟمحٛمؾ وسم٤مًمت٤مزم اًمرومع، طمٙمؿ ًمف يٙمقن أٓ ًمٚمرضمؾ ضم٤مسمر ىمقل ُمداظمٚم٦م:

 اًمتحريؿ؟ قمغم وًمٞمس اًمٙمراه٦م قمغم ط اًمرؾمقل

 وهٜم٤مك اعمرومقع، طمٙمؿ ذم يٙمقن أن اًمّمح٤مب رأي ذم يٗمؽمض أوًٓ  ح٤مذا، اًمِمٞمخ:

 ..وهق أٓ ٕمهٞمتف، سمف ُمٕمروم٦م قمغم يٙمقٟمقا  أن اًمٕمٚمؿ ًمٓمالب سمد ٓ سمح٨م

ٟمٜم٤م سمٕمض أن ُمٕمؽمو٦م يمجٛمٚم٦م وأذيمر  ىمد ىمٞم٤مم ُمـ واًمنمب ىمٞم٤مُم٤ًم، ينمسمقن إظمقا

 قمٚمٞمٝم٤م أىمٞمؿ أن أريد ٓ ُمٕمؽمو٦م، مجٚم٦م وهذه اًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هَنك

 ومٚمف ىمٞم٤مم ُمـ اًمنمب أُم٤م هذا، إظمػم اًم١ًمال قمـ اإلضم٤مسم٦م قمـ َٟمِْمٞمع ٓ طمتك حم٤مضة

 .اهلل ؿم٤مء إن أظمرى، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ومٞمف اخلقض ًمٜم٤م يت٤مح رسمام ظم٤مص سمح٨م

 اعمًٚمٛمقن ومٝمؾ ،ط اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض قمـ ىمقل ضم٤مء إذا: ٕىمقل أقمقد

 ٓ؟ أم سمف، سم٤مٕظمذ ُمٚمزُمقن

 ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ٓ سمحٞم٨م اعمرومقع، طمٙمؿ ذم اًمّمح٤مب ذاك ىمقل يم٤من إن :٤مجلقابوم

 طمٙمؿ ذم يم٤من إذا أظمرى، شم٤مرة وًمٚمّمقاب شم٤مرة، ًمٚمخٓم٠م يتٕمرض اًمذي سم٤مٓضمتٝم٤مد

 .ًم٘م٤مئٚمف شُمِرك مل وإن سمف، ُأظمذ اعمرومقع

 هل هؾ إًمٞمٝم٤م، اًمٜمٔمر ُمـ سمد ٓ ط اًمٜمٌل أصح٤مب قمغم اعمقىمقوم٤مت طمٙمؿ هذا

 ُم٤مت ومٚمام: ] ىم٤مل أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرٟم٤م يمام شمقىمٞمػ ُمـ إٓ ي٘م٤مل ٓ سمحٞم٨م

 يتٍمف أن يٛمٙمـ ٓ ٕنف اإلي٘م٤مف: هذا[  اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ،ط اهلل رؾمقل

 صح٤مب، قمـ ىمقل ي٠متٞمٜم٤م أن أُم٤م وآضمتٝم٤مد، اًمرأي سمٛمجرد اًمًالم قمٚمٞمف أوراده ذم

 اإلسم٤مطم٦م، إؿمٞم٤مء ذم وإصؾ إصٚمٞم٦م، اًمؼماءة قمغم اًم٘مقل هذا يٙمقن أن وممٙمـ

 ..ضمديد طمٙمؿ إمم إصٚمٞم٦م اًمؼماءة قمـ اًمٜم٤مىمؾ اًمٜمٝمل ورده ىمد يٙمقن ٓ أن ويٛمٙمـ
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 شمٕم٤ممم اهلل ريض- قم٤ٌمس اسمـ ىمقل اًمّمح٤مسم٦م أطمد قمغم ُمقىمقوم٦م ضم٤مءت اًمتل وم٤مٔصم٤مر

ة سمٞم٧م إمم واطمدة مجٚم٦م اًم٘مرآن ٟمزل: »ىم٤مل -قمٜمف  َأنُْجامً  ٟمزل صمؿ اًمدٟمٞم٤م، اًمًامء ذم اًمِٕمزَّ

ىم٤مً   .قم٤ٌمس اسمـ ىمقل اٟمتٝمك: ٟم٘مقل أو قم٤ٌمس، اسمـ طمدي٨م اٟمتٝمكش احلقادث طم٥ًم ُُمَٗمرَّ

 هذا ومٝمؾ اهلل، رؾمقل ؾمٛمٕم٧م أو اهلل، رؾمقل ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ ومٞمف ي٘مؾ مل ىمقل هذا

 ٓ؟ أم سمف ي١مظمذ

 ٕنف ذًمؽ وآضمتٝم٤مد: سم٤مًمرأي ُيَ٘م٤مل أن ُيْٛمٙمـ ٓ اًم٘مقل هذا ُمثؾ أن اجلقاب:

 اًم٘مرآن أن إًمٞمف ُيقطَمك ٓ وهق قم٤ٌمس اسمـ يدري ُم٤م اًمٖمٞمٌٞم٦م، إُمقر سمٕمض قمـ يتحدث

 ُم٤م صمؿ همػمه٤م، أو اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًامء دون اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم واطمدة مجٚم٦م واطمدة، يمتٚم٦م ٟمزل

ك ُمٙم٤من إمم ٟمزل أنف يدريف ٛمَّ ًَ  ٓ همٞمٌٞم٦م أُمقر هذه اًمدٟمٞم٤م، اًمًامء وُمـ اًمٕمزة، سمٌٞم٧م ُي

ٛمقن يٗمٕمؾ يمام سم٤مًمٖمٞم٥م َرمْج٤مً  إٓ هب٤م يتحدصمقا  أن ًمٚمٌنم ـم٤مىم٦م ٤من اعمُٜمَج   واًمٕمراومقن، واًمُٙمٝمَّ

 .سم٤مًمٖمٞم٥م رمج٤مً  يتٙمٚمؿ وأن يتخرص أن اًم٘مرآن شمرمج٤من وهق قم٤ٌمس ٓسمـ وطم٤مؿم٤م

 أن يٛمٙمـ ٓ ٕنف اعمرومقع: طمٙمؿ ذم ُمقىمقف إثر هذا إن: اًمٕمٚمامء ي٘مقل ًمذًمؽ

 اعمقىمقوم٦م، أصم٤مر ذم إقْماَمًُمـٝم٤م جي٥م اًمتل اًم٘م٤مقمدة هذه قمرومٜم٤م وم٢مذا اًمرأي، سمٛمجرد ي٘م٤مل

ه٤م، ذم ظمػمة ًمٜم٤م وًمٞمس اعمرومقع، طمٙمؿ ذم شمٙمقن ٕمْمٝم٤مومٌ  ذم اخلػمة ًمٜم٤م وسمٕمْمٝم٤م َرد 

 ًمٗمٕمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤م اًمنمط هذا ُمرومققم٤ًم، ٟمّم٤مً  ٟمخ٤مًمػ ٓ أن سمنمط رده٤م وذم ىمٌقهل٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل ضم٤مسمر ومٕمؾ ومٕمٚمٜم٤م إذا ظم٤مًمٗمٜم٤م ىمد ٟمخ٤مًمػ، ٓ أن سمنمط ُمٜمٗمل ضم٤مسمر

 ش.رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »اًمٍميح اًمًالم

 :ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ ومٛمٛمٜمقع ضم٤مسمر، وأثر احلدي٨م هذا سملم اًمتقومٞمؼ أُم٤م

 ُمقىمقف ضم٤مسمر أثر أن آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م وىمد أُم٤م..ٟمّملم سملم يقومؼ إٟمام أنف: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م

 احلدي٨م وسملم سمٞمٜمف ُٟمَقوم ؼ أن ُمـ طِمّؾ  ذم ٟمحـ ومحٞمٜمذاك اعمرومقع، طمٙمؿ ذم ًمٞمس

 .اعمرومقع

 أطمديمؿ يّمٚملمَّ  ٓ: »سم٤مًمٜمٝمل اعم٘مروٟم٦م اعمِمددة اًمت٠ميمٞمد ٟمقن أن: اًمث٤مين واًمٌمء

 قمغم ٟمجزم أن قمغم وحيٛمٚمٜم٤م اًمت٠مويؾ، ذاك ُمـ يٛمٜمعش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس



 269 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٓمقاف 

ـ احلدي٨م هذا أن  مجٞمٕم٤ًم، اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ قمغم ضمديداً  طمٙمامً  شَمَْمٛمَّ

 .اًمريم٦ٌم إمم اًمّنة حت٧م ُمـ قمقرشمف يًؽم أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م أنف وهق

 دام ُم٤م اًمّمالة إسمٓم٤مل ي١ميمد وهذا اًمّمالة، قمـ هنلش أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »وم٘مقًمف

 ُمـ وضمف ذم وسمٞمٜمف سمٞمٜمف ُٟمَقوم ؼ أن إمم يْمٓمرٟم٤م ط ًمٚمٜمٌل ُمرومقع طمدي٨م يقضمد ٓ أنف

 .اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد ُمٕمرووم٦م يمثػمة وهل اًمٙمثػمة، اًمتقومٞمؼ وضمقه

 (11: 25: 27/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  11: 57: 22/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)





 الصعي





 273 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًٕمل 

 واظمِرد الّارن ععم السَل ضمْؿ

  ؾمٕمل؟ قمٚمٞمف ُم٤م واعمٗمرد اعم٘مرن ُمداظمٚم٦م:

  .ؾمٕمل قمٚمٞمف ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 (17: 11: 73/ 416/واًمٜمقر اهلدى) 

 الَٓقي الدور دم السَل ضمْؿ

 اًمٕمٚمقي؟ اًمدور ذم اًمًٕمل ذم رأجٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .هذا ومٝمق إصؾ أُم٤م إًمٞمف، اطمت٤مج إذا ُم٤مٟمٕم٤مً  ُمٜمف أرى ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ( 11: 22: 25/ 415/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الٌٖارة؟ اؾمؼماط دم كالٌقاف السَل هؾ

 ]هل السعي كالطواف يف اشرتاط الطهارة[؟ اًم٤ًمئؾ:

 ُمقوع ومٝمق ٟمص، ومٞمف ًمٞمس اًمًٕمل ٟمص، ومٞمف اًمٓمقاف ًمؽ، أىمقل اًمِمٞمخ:

ل ٟمٗمًف واًمًٕمل ًمٚمٓمقاف، شم٤مسمع اًمًٕمل أن ُمثكم ًمقاطمد يت٤ٌمدر اًمذي اضمتٝم٤مد،  ؾُمٛم 

وم٤مً   وىمد ًمٕم٤مئِم٦م ط اًمرؾمقل ىم٤مل وقمٜمدُم٤م اًمٓمقاف، طمٙمؿ ي٠مظمذ: وم٢مذاً  اًم٘مرآن، ذم ـمقا

 ش.شمّمكم وٓ شمٓمقذم أَّٓ  همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م اصٜمٕمل: »طم٤مو٧م

 .اًمٜمص هذا قمٛمقم ذم -أقمٚمؿ واهلل- ومٞمدظمؾ ـمقاف، ومٝمذا

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:
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 ومٝمق اًمٓمٝم٤مرة، ومٞمف يِمؽمط وٓ يم٤مًمٓمقاف ًمٞمس اًمًٕمل: ٓ ي٘مقل أن يريد اًمذي

 .آٟمٗم٤مً  ذطمتف ُم٤م وم٤مٕصؾ وإٓ سم٤مًمدًمٞمؾ، ي٠ميت سم٠من ُمٙمٚمػ

 ( 11: 25: 26/ 415/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 41: 75/ 415/ واًمٜمقر اهلدى)

 السَل زمَد ركَتني صالة يستحب هؾ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 رأج٧م» :احلدي٨م هلذا ُم٤مضمف اسمـ رواي٦م ًمٗمظ أن اقمٚمؿ ش:ٟمٌٞمف وهؿ قمغم شمٜمٌٞمف»

 ش.....ريمٕمتلم ومّمغم سم٤مًمريمـ، حي٤مذي طمتك ضم٤مء ؾمٌٕمف ُمـ ومرغ إذا ط اهلل رؾمقل

 ىمقًمف قمٚمٞمف حترف ًمٙمـ اًمرواي٦م، هذهش اًم٘مدير ومتح» ذم اهلامم اسمـ اًمٕمالُم٦م ذيمر وىمد

 وهل اًمًٕمل، سمٕمد ريمٕمتلم صالة اؾمتح٤ٌمب قمغم سمف وم٤مؾمتدل! ش ؾمٕمٞمف» إممش ؾمٌٕمف»

 ؿم٤مُم٦م يم٠مب إئٛم٦م ُمـ واطمد همػم ذًمؽ قمغم ٟمٌف يمام اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ حمدصم٦م سمدقم٦م

 رؾم٤مًمتل ذم ويمذًمؽ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦مش ط اًمٜمٌل طمج٦م» ذيؾ ذم ذيمرشمف يمام وهمػمه

 ش.69» وم٘مرةش اًمًٚمػ وآصم٤مر واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ» اجلديدة

 (.328/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 اظمسَك دم وهل اظمرأة ضماضت إذا

 شمتقىمػ؟ أن قمٚمٞمٝم٤م اعمًٕمك، ذم وهل اعمرأة طم٤مو٧م إذا ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .سمٕمد ومٞمام يمٚمف اًمًٕمل وشمًت٠منػ ُمداظمٚم٦م:

 ٓ اًمِمٞمخ:

 .شمٓمٝمر أن سمٕمد ُمداظمٚم٦م:
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 .شمٓمٝمر أن سمٕمد شمًت٠منػ هٜم٤مك اًمٜمزول، ؿمٕمرت طمٞم٨م اًمِمٞمخ:

 ( 11: 49: 56/ 415/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يّرأ أم كاوٓة ﴾ةَ وَ اظمرْ وَ  اَِ الي   إن  ﴿ آية السَل زمداية دم يّرأ هؾ

 فّط؟ احلديث دم القارد الّدر

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ىمراءة ومٞمف واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل سمداي٦م ذم اًمقارد احلدي٨م اًم١ًمال:

َٗم٤م إِنَّ ﴿ ـْ  َواعْمَْرَوةَ  اًمّمَّ   ؿَمَٕم٤مئِرِ  ُِم
ِ
 شم٘مػ احلدي٨م هذا أخٗم٤مظ وؾم٤مئر ،[758:اًمٌ٘مرة] ﴾الِلَّ

 ذًمؽ؟ قمغم واًمدًمٞمؾ قمٜمده٤م، ي٘مػ أم اعمًٚمؿ ُيتِّٛمٝم٤م ومٝمؾ إمت٤مُمٝم٤م، دون هٜم٤م إمم سم٤مٔي٦م

ٟمٜم٤م سمٕمض ُمـ اًم٘مري٥م إُمس ذم ؾم١مال ؾمٌؼ اجلقاب:  ويم٤من احل٤مضيـ، إظمقا

 وذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ي٠ميت يمام شمٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ هٙمذا، ضم٤مءت أي٦م أن اجلقاب

 ُمـ اظمتّم٤مراً  ذًمؽ ومٞمٙمقن ًمٓمقهل٤م، أي٦م سم٘مٞم٦م إمم إؿم٤مرة وشمٙمقن أي٦م، ُمـ ىمٓمٕم٦م همػمه

 قمغم يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م سم٠من اىمتٜمع إذا وإٓ أي٦م، ُيتِؿّ  أن ًمف ضم٤مز ذًمؽ رأى ومٛمـ اًمرواة،

 يزد ومل اعم٘مدار هذا قمٜمد وىمػ شمتٛمتٝم٤م، إمم اإلؿم٤مرة ؾمٌٞمؾ قمغم وًمٞمس اًمتحديد ؾمٌٞمؾ

 .اًم٤ًمسمؼ ذم ذيمرٟم٤م يمام حمتٛمؾ وم٤مُٕمر قمٚمٞمٝم٤م،

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى)

 األصمر دم األريض عـ الثاين الدور دم السَل خيتٓػ هؾ

 إضمر؟ ذم إريض قمـ اًمث٤مين اًمدور ذم اًمًٕمل خيتٚمػ هؾ ُمداظمٚم٦م:

 ًمٌٕمض هٜم٤مك ُوضِمدَ  إذا[ ًمٙمـ] إؾمٗمؾ، اًمدور هق إصؾ أن أرى أن٤م اًمِمٞمخ:

 ًمٙمـ اًمقاضم٥م، قمٜمف ومً٘مط اًمث٤مين، اًمدور إمم وصٕمد ُمثاًل، يم٤مًمزطم٤مم قمذر اًم٤ًمقملم

 وهذا ٟمتٌٜم٤مه، اًمذي هذا إول، اًمدور ذم إٓ يًٕمك ٓ وأن يّمٕمد ٓ أن هق إومْمؾ

 .سم٠مقمٞمٜمٙمؿ شمروٟمف اًمذي اًمًـ ُمع ٟمٗمٕمٚمف اًمذي
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 اًمّمٗم٤م، قمغم اًمدقم٤مء ووم٤مشمف اخلِمقع، وم٤مشمف إريض اًمدور ذم ؾمٕمك إذا :ُمداظمٚم٦م

 أومم واخلِمقع، اًمدقم٤مء وهق اًمٕم٤ٌمدة ذات ذم ومْمٞمٚم٦م وحت٘مٞمؼ اعمروة، قمغم اًمدقم٤مء ووم٤مشمف

 ومْمٞمٚمتٙمؿ؟ رأي ومام اًمٕم٤ٌمدة، سمٛمٙم٤من شمتٕمٚمؼ ومْمٞمٚم٦م حت٘مٞمؼ ُمـ

 يمام أصم٤مر ٟمٚمتزم أن ٟمح٥م ٟمحـ ًمٙمـ يمذًمؽ، إُمر يٙمقن أن ممٙمـ اًمِمٞمخ:

 إمم اًمٚمجقء أن ذم ُمٕمٜم٤م أنؽ إٓ أفمٜمؽ وُم٤م اًمتٖمٞمػم، قمدم هق إصؾ ٕن ضم٤مءت:

َٕمك ُٟمَٖمػم   أن جيز مل ذًمؽ وًمقٓ اًميورة، أوطمتف إٟمام اًمًٕمل، ذم اًمث٤مين اًمٓم٤مسمؼ ًْ  اعَم

 يمذًمؽ؟ إُمر أن شمرى أٓ. يمٚمٝمؿ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وقمـ أبٞمٜم٤م، قمـ ورصمٜم٤مه اًمذي

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 37: 22/ 386/ واًمٜمقر اهلدى)

واظمروة اليِا ععم الدعاء عٕد الٗديـ رفع ضمْؿ  

 ،ط اًمٜمٌل طَمّج٦م صٗم٦م ُمـ ؿمٞمخ ي٤م ُمٕمروف واعمروة، ًمٚمّمٗم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 ...اهلل إٓ إهل ٓ اًمدقم٤مء ذيمر صمؿ صمالصم٤مً  ويمؼم قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مف ط اًمٜمٌل أن ذيمرشمؿ

ع هؾ اًم١ًمال:  هٜم٤م؟ اًمتٙمٌػم ُمع اًمٞمديـ رومع ُينْمَ

طم٦مً  أُم٤م اًمِمٞمخ:  يٜم٘مؾ مل سمٕمٞمد واًمٕمٝمد أن، أذيمر ومٞمام ط اًمٜمٌل قمـ ُيٜمَْ٘مؾ ومٚمؿ سا

 .رومع ط اًمٜمٌل أن

 دون اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜمّمقص إقمامًٓ  أطمٞم٤مٟم٤ًم، ذًمؽ ومٕمؾ إذا أنف أجْم٤مً  اقمت٘م٤مدي ذم ًمٙمـ

 .ضمقاب هق هذا ُم٤مٟمٕم٤ًم، ذًمؽ ُمـ أرى ومال اًمتزام،

 (11: 27: 57/ 613/واًمٜمقر اهلدى)
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  ﴾ةَ وَ اظمرْ وَ  اَِ الّي  إن  ﴿ آية سُمّرأ وتك

َٗم٤م إِنَّ ﴿: هل اًمتل شُمْ٘مَرأ  أي٦م ُمداظمٚم٦م: ـْ  َواعْمَْرَوةَ  اًمّمَّ   ؿَمَٕم٤مئِرِ  ُِم
ِ
 ﴾الِلَّ

 ُمرة؟ يمؾ ذم أم اًمٌداءة ذم شُمْ٘مَرأ  ،[758:اًمٌ٘مرة]

 .اًمٌداءة ذم اًمِمٞمخ:

 وم٘مط؟ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

ش اًمّمٗم٤م قمغم صٜمع ُمثٚمام اعمروة قمغم صٜمع صمؿ: »ىم٤مل ًَمـاّم  ًمٚمحدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

َٗم٤م إِنَّ ﴿: ىم٤مل ح٤م اًمّمٗم٤م قمغم صٜمع ُم٤م يمؾ ومٞمف يدظمؾ أنف ي٘متيض ُم٤م ـْ  َواعْمَْرَوةَ  اًمّمَّ  ُِم

  ؿَمَٕم٤مئِرِ 
ِ
ـْ  الِلَّ ٌَٞم٧َْم  طَم٩مَّ  وَمَٛم  ؟[758:اًمٌ٘مرة] ﴾اًْم

 ٟم٠مظمذ أجـ ومٛمـ ُمرة، يمؾ ذم ي٘م٤مل أن ًمٙمـ هٜم٤مك، ي٘م٤مل أن ي٘متيض هذا اًمِمٞمخ:

 هذا؟

 اًمدقم٤مء ذيمر ح٤مش اًمّمٗم٤م قمغم صٜمع ُمثٚمام اعمروة، قمغم صٜمع: »ىم٤مل ٕنف ُمداظمٚم٦م:

 ...واًمتٙمٌػم

 أجـ ُمـ ُمرة، يمؾ ذم ًمٙمـ ٟم٘مقًمف، هذا اعمروة، ذم ذًمؽ يّمٜمع أن أىمقل اًمِمٞمخ:

 اًمُٙمّٚمٞم٦م؟ هذه ٟم٠مظمذ

 ُمرة؟ يمؾ ذم أخٞم٧ًم اًمتٙمٌػم ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .أي٦م وُمثٚمٝم٤م ُمداظمٚم٦م:

ة؟ يمؾ ذم هذا ي٘م٤مل هؾش سمف اهلل سمدأ سمام ٟمٌدأ» ُمثالً  ىم٤مل هق ًمٙمـ اًمِمٞمخ:  َُمرَّ

 .ٓ ُمداظمٚم٦م:
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 حت٘مٞمؼ هذا ومٛمٕمٜم٤مه٤م أي٦م، ذيمر صمؿش سمف اهلل سمدأ سمام ٟمٌدأ» ىم٤مل ومٚمام ي٘م٤مل، ٓ اًمِمٞمخ:

 ..ش.سمف اهلل سمدأ سمام ٟمٌدأ» إُمر، سمٛمٕمٜمك هق اًمذي اخلؼم هلذا

ه، ٟمحـ اًمذي ومٝمذا  ومال اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمده يم٤من ُمـ سم٠من وُٟمٚمِّح  أقمٚمؿ، واهلل ٟمرا

 ضمٝمؾ، وم٘مد قمٚمٛم٧م ىمد ىم٤مل وم٢مذا قمٚمؿ، إمم سمح٤مضم٦م أن٤م ي٘مقل دام ُم٤م قم٤مح٤مً  اعمرء يزال

 أيَّ  ُمِم٤مخيٙمؿ ُمـ اؾمتٗمدشمؿ أو رء قمغم اـمَّٚمٕمتؿ يمٜمتؿ إن سمح٤مضم٦م، ومٜمحـ وًمذًمؽ

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ ًمٜم٤م ومٝم٤مشمقه رء،

 .ومٞمؽ سمقرك ُمداظمٚم٦م:

 .سم٤مرك وومٞمؽ اًمِمٞمخ:

 أي٦م؟ شمٙمرار ينمع ٓ: إذاً  ىمّمدي أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 .ذًمؽ ٟمرى ٓ اًمِمٞمخ:

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 (11: 22: 51/ 613/واًمٜمقر اهلدى)

 واظمروة اليِا ععم ييَد أيـ إىل

 اعمٕمتٛمر اًمِمخص يّمؾ أن واعمروة اًمّمٗم٤م إمم اًمّمٕمقد قمٜمد اًمًٜم٦م ُمـ هؾ اعمٚم٘مل:

 يٕمٜمل؟ صخرة أىمرب سمتجزئف وإٓ ومقق، ومقق قم٤مًمٞم٦م صخرة ٔظمر

 .ٕىمرب وًمق ذط، هق ُم٤م ٓ اًمِمٞمخ:

 .صخرة ٕىمرب جيقز يٕمٜمل اعمٚم٘مل:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ( 11: 21: 77/   679/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ورات ؽمبع وـ أكثر واظمروة اليِا زمني ؽمَك وـ

 أن واعمروة، اًمّمٗم٤م سملم ومٓم٤موم٧م اًمٕمٛمرة، قمغم راطم٧م سمٜم٧م ومٞمف ؿمٞمَخٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 طمٙمٛمف ُم٤م ؿمقط، شمٕمتؼم واطمدة يمؾ ؿمقـًم٤م، قمنم أرسمٕم٦م ـمٗم٧م أن٤م... ُمٕمٜم٤م شمتحدث

 هذا؟

 .همٚمط اًمِمٞمخ:

 .همٚمط ُمداظمٚم٦م:

٧ٌم اًمِمٞمخ:  ..طم٤مهل٤م شَمٕمَّ

 .ؿمق وإٓ يمٚمف سمٞمٜمح٥ًم ُم٤م وٓ زي٤مدة، واًم٤ٌمىمل ؾمٌٕم٦م هل٤م سمٜمح٥ًم ُمداظمٚم٦م:

 .و٤مئع شمٕم٥م وؾمٌٕم٦م ؾمٌٕم٦م، سمٞمٜمح٥ًم ٓ اًمِمٞمخ:

 يًػم سمتٍمف (11: 57: 42/ 323/واًمٜمقر اهلدى) 





 وواجباته احلخ أركاٌ





 283 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أريم٤من احل٩م وواضم٤ٌمشمف 

 وواصمباسمف احلج أركان زمني التِريؼ كِٗٗة

 .وواضم٤ٌمشمف احل٩م أريم٤من سملم اًمتٗمريؼ يمٞمٗمٞم٦م: يم٤مًمت٤مزم اًم١ًمال ُمداظمٚم٦م:

دًم٦م، ذًمؽ ذم ُيراقمك وإٟمام ُمقضمز، سمٙمالم قمٚمٞمف اجلقاب يٛمٙمـ ٓ اًم١ًمال هذا اًمِمٞمخ:  ٕا

دًم٦م ؽ ُمـ َّتتٚمػ وٕا  ىمقًمف ريمٜم٤مً؟ يمقٟمف قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م قمروم٦م، ذم اًمقىمقف: ومٛمثالً  آظمر، إمم ُمًٜم

٦ٌم اجلقاب ريمـ؟ اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة أن قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤مش قمروم٦م احل٩م: »اًمًالم قمٚمٞمف  سم٤مًمًٜم

ل أن وهق ذاك قمـ خيتٚمػ هلذا  قمروم٦م، قمغم سم٤مًمقىمقف ذم اعمزدًمٗم٦م ذم اًمّمٌح صالة ىَمَرن ط اًمٌٜم

 ؾم٤مقم٦م قمروم٦م ذم وىمػ ويم٤من مجع، ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »ىم٤مل اًم٘مرن هذا إمم وسم٤مإلو٤موم٦م

 ش.طَمّجف وشمَؿّ  شمٗمثف ىم٣م وم٘مد هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ

ظمتالف يمؾ خيتٚمػ -ُمثالً - اإلوم٤مو٦م ـمقاف ٦ٌم هذا ريمٜم٤مً، ًمٙمقٟمف اًمدًمٞمؾ قمـ ٓا  ح٤م سم٤مًمًٜم

 ذًمؽ، ذم أدًمتٝمؿ ُمـ ًمٕمؾ: هذا أىمقل.. وًمٕمؾ ريمٜم٤مً، اقمت٤ٌمره قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗم٤مق هق وإٟمام قمٚمٛم٧م،

 أصح٤مسمف، سملم ذًمؽ وأقمٚمـ اعمديٜم٦م إمم اًمرضمقع قمغم قَمَزم ح٤م ط اًمٜمٌل أن دىمٞم٘م٦م ُمالطمٔم٦م وهل

ًتٜم٤م: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل طم٤مو٧م، ىمد صٗمٞم٦م إن: »أهٚمف سمٕمض ىم٤مل  ي٤م: ىم٤مًمقا ! هل؟ أطم٤مسم

٤م أُمراً  اًمًالم قمٚمٞمف أُمره: وم٠موًٓ ش إذاً  ومٚمتٜمٗمر: ىم٤مل اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد! اهلل رؾمقل  قم٤مُمًّ

الم قمٚمٞمف وىمقًمف اًمقداع، سمٓمقاف  ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد يم٤مٟم٧م صٗمٞم٦م سم٠من أظمؼم أو ومٝمؿ أن سمٕمد اًًم

 .اإلوم٤مو٦م

ق ط اًمٜمٌل أن قمغم احلدي٨م هذا َدّل : إذاً   ـمقاف وسملم اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم وَمرَّ

 يٙمقن أن يٜمٌٖمل اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف يٙمقن ومامذا واضم٤ًٌم، اًمقداع ـمقاف يم٤من وم٢مذا اًمقداع،

 .ريمٜم٤مً 

 احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ أريم٤من شمٗمٝمؿ إٟمف: ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة هٜم٤مك ًمٞمس: وم٢مذاً 

 هق هذا ًمقطمده، احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ُمٜمًؽ يمؾ يدرس أن هق وإٟمام ُُمَٕمّٞمٜم٦م سمٛمالطمٔم٦م

 .قمٜمدي اًمذي اجلقاب

 (  11: 15: 21/  639/  واًمٜمقر اهلدى)
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 احلج وٕاؽمؽ وـ

ر] :اًمِمٞمخ  حمرُمقن ٟمحـ اًمتل اًم٤ًمقم٦م هذه وىم٧م هق اًمذي سم٤محلدي٨م يمذًمؽ[ ُأَذيم 

 أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ: قمٜمل ظمذوا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م وطمج٤مج،

 ش.هذا قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم

 قمروم٦م، إمم ُمٝمٚمٚملم ُمٚمٌلم ؾمٜمٜمٓمٚمؼ ىمري٥م وقمام قمروم٦م، يقم ذم أصٌحٜم٤م اًمٞمقم وٟمحـ

 إمم اهلل ؿم٤مء إن ٟمٜمٓمٚمؼ اًمٞمقم هذا ومجر ـمٚمقع سمٕمد ،ط سم٤مًمٜمٌل اىمتداء يٙمقن وذًمؽ

 ذًمؽ ٟمٛمرة، ُمًجد ذم شم٘مديؿ مَجْع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ٟمّمكم إًمٞمٝم٤م اًمّمٕمقد وىمٌؾ قمروم٦م،

 واحلٛمد احلج٤مج ٕن طمقًمف: ومٞمام أو اعمًجد، هذا ذم اإلُم٤مم ُمع اًمّمالة ًمف شمٞمن عمـ

 ُمع واطمدة، صالة يّمٚمقا  أن ُمـ ومجٞمٕمٝمؿ يمٚمٝمؿ يتٛمٙمٜمقن ٓ وم٘مد ضمدًا، همٗمػم مجع هلل

 ذم مج٤مقم٤مت ومٞمّمٚمقن ذًمؽ، وم٤مهتؿ وم٢من ُمٕمف، يّمٚمقا  أن إصؾ هق هذا واطمد، إُم٤مم

 شم٘مديؿ مجع وصالهت٤م اًمٔمٝمر، وىم٧م دظمقل سمٕمد أقمٜمل ذًمؽ، سمٕمد ظمٞم٤مُمٝمؿ، ذم ُمٜم٤مزهلؿ،

 .قمٚمٞمٝم٤م واًمقىمقف قمروم٦م، إمم اًمّمٕمقد ذم اًمٜم٤مس يٌدأ أن اًمًٜم٦م اًمٕمٍم، ُمع

 أن ًمٚمٜم٤مس سَملمَّ  ىمد وًمٙمٜمف قمروم٦م، قمٜمد اًمقداع طمج٦م ذم ط اًمٜمٌل وىمػ وىمد

 سم٘مقًمف وذًمؽ ُمقىمٗمف، اًمقىمقف يتحروا وأن سمف، مجٞمٕم٤مً  ًمٚمٜم٤مس ُُمْٚمِزُم٤مً  ًمٞمس ذاك وىمقومف

 يتٙمٚمٗمقا  أن ًمٚمحج٤مج يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ ،شُمقىمػ يمٚمٝم٤م وقمروم٦م ه٤مهٜم٤م، وىمٗم٧م: »ط

 ُمٙم٤من أي ذم احل٤مج ي٘مػ يٖمٚمٌف، اًمديـ هذا يِم٤مد وُمـ ُيْن، اًمديـ وم٢من هٜم٤مك، اًمقىمقف

 ي٘مع ٓ وأن قمروم٦م، داظمؾ ُمقىمٗمف يٙمقن أن يتحرى أن قمٚمٞمف وًمٙمـ قمروم٦م، ُمـ ًمف يتٞمن

 ُمٙمتقب ٔومت٤مت وهٜم٤مك احلج٤مج، سمٕمض قمـ أطمٞم٤مٟم٤مً  يٌٚمٖمٜم٤م يمام ظم٤مرضمٝم٤م اعمقىمػ هذا

 يمام وم٤مُٕمر وإٓ ىم٤مرئ٤ًم، يم٤من إن ُياَلطِمٔمٝم٤م أن طم٤مج يمؾ ومٕمغم وًمذًمؽ قمروم٦م، طمدود قمٚمٞمٝم٤م

يْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل  [.43:اًمٜمحؾ] ﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  اًمذ 

 أن مجٞمٕم٤مً  ه١مٓء ومٕمغم اًمٜم٤ًمء، سمٕمض وسمخ٤مص٦م ي٘مرؤون، ٓ ىمد اًمٜم٤مس ومٌٕمض

 وم٘مد ذًمؽ ومٕمٚمقا  وم٢من قمروم٦م، ظم٤مرج اًمقىمقف ذم ي٘مٕمقا  ٓ طمتك اًم١ًمال، سمقاضم٥م ي٘مقُمقا 

 ش.قمروم٦م احل٩م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمري٤مح، أدراج طمجتٝمؿ ذه٧ٌم
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 ُمـ سمٌمء هٜم٤مك وىمتٜم٤م ُٟمَْمٞم ع أن يٜمٌٖمل ٓ اعمقىمػ ذًمؽ ذم سم٠منٜم٤م أجْم٤مً  وأذيمر

 واًمْمحؽ: اعمزح ذم أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم اعمٜم٤مىمِم٤مت أو اًمدٟمٞمقي احلدي٨م

ض، ىَمٚمَّام ؾم٤مقم٦م وم٢مهن٤م  ىم٤مئامً  َئَمؾ أن ىم٤مدراً  يم٤من وُمـ اًم٘مٌٚم٦م، ٟمًت٘مٌؾ أن وقمٚمٞمٜم٤م شُمَٕمقَّ

َتْ٘مٌاِلً  ًْ  وضمؾ قمز هلل ُمتخِمٕم٤مً .. ُمتذًمالً  ويدقمق وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل يذيمر اًم٘مٌٚم٦م ُُم

 .ؿمامًمف قمـ همرسم٧م ىمد اًمِمٛمس يرى طمتك هٙمذا،

 هق واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر اًمّمالشملم سملم ط اًمٜمٌل مجع طِمْٙمٛم٦م ُمـ أو احِلْٙمٛم٦م ُمـ إن

 وأدقمٞمتٝمؿ، ورهم٤ٌمهتؿ سمٓمٚم٤ٌمهتؿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم ًمٞمتقضمٝمقا  احل٤مج، هذا شمٗمريغ

 أو واردة هٜم٤مك واًمتٚمٌٞم٦م سم٘مٚمقهبؿ، وضمؾ قمز اهلل إمم ومٞمٝم٤م يتقضمٝمقن ومرص٦م هيتٌٚمقهن٤م

 إٟمام: أطمٞم٤مٟم٤مً  هذه شمٚمٌٞمتف ذم ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن صح وىمد ًمٌٞمؽ،! مهللا ًمٌٞمؽ: ُمًتٛمرة

 .أظمرة قمٞمش اًمٕمٞمش إٟمام ًمٌٞمؽ،! مهللا ًمٌٞمؽ أظمرة، قمٞمش اًمٕمٞمش

 إٓ إهل ٓ: قمروم٦م دقم٤مء ىمٌكم واًمٜمٌٞمقن أن٤م ىمٚمتف ُم٤م ظمػم: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن صح يمام

: إذاً  ومٞمٙمثر ،شىمدير رء يمؾ قمغم وهق احلٛمد، وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل

 ذيمرٟم٤م، يمام ُمتخِمٕم٤مً  ُمتذًمالً  واًمتٝمٚمٞمؾ واًمدقم٤مء، واًمتٚمٌٞم٦م، اهلل، ذيمر ُمـ هٜم٤مك احل٤مج

 جي٥م سمؾ ينمع ُمزدًمٗم٦م وذم ُمزدًمٗم٦م، إمم اًمٜم٤مس يٜمٓمٚمؼ وطمٞمٜمذاك اًمِمٛمس، شمٖمرب طمتك

 يمام يّمغم شم٠مظمػم، مجع اًمٕمِم٤مء وىم٧م دظمقل سمٕمد سمٞمٜمٝمام واجلٛمع اًمّمالشملم، شم٠مظمػم

 ضمٚم٤ًمت وٓ ؾمٛمر وٓ ؾمٝمر ٓ صمؿ ريمٕمتلم، واًمٕمِم٤مء ريمٕم٤مت، صمالث اعمٖمرب شمٕمٚمٛمقن

 مجٞمٕم٤مً  ًمٞمًتٞم٘مٔمقا  ،ط اًمٜمٌل هلدي اشّم٤ٌمقم٤مً  ُمٌٙمراً  اًمٜمقم وإٟمام رء، وٓ قمٚمٛمٞم٦م

ريـ ُُمّْمٌِحلم ٌَٙم   ط اًمٜمٌل هدي ُمـ يم٤من ًم٘مد اًمَٖمَٚمس، ذم اًمٗمجر صالة ًمٞمّمٚمقا  ُُم

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م طمتك اًمٖمٚمس: ذم اًمٗمجر صالة يّمكم أن ُمٝمجره، اعمديٜم٦م ذم وهق

 وهـ اًمٗمجر صالة ُمـ ًمٞمٜمٍمومـ اعم١مُمٜم٤مت اًمٜم٤ًمء يم٤من إن: ] -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض-

 ذم أُم٤م اعمديٜم٦م، ذم وهق اًمٗمجر، صالة ذم ط هديف يم٤من هٙمذا ،[ اًمٖمٚمس ُمـ ُيْٕمَرومـ ٓ

ر وم٘مد اعمزدًمٗم٦م،  ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل طمتك اًمٗمجر، سمّمالة ىمٌؾ ذي ُمـ أيمثر سَمٙمَّ

 اًمٗمجر صالة إٓ اًمٖمٚمس، ذم صالة صغم ط اًمٜمٌل رأى ُم٤م أنف قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض

ر ط اًمٜمٌل أن قمـ يمٜم٤مي٦م ومٝمق اًمِمديد، اًمٖمٚمس ذم سمذًمؽ يٕمٜمل وهق ُمزدًمٗم٦م، ذم  سَمٙمَّ

 وُمـ هق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يٜمٓمٚمؼ ًمٙمل وذًمؽ اًمٖمٚمس، ذم اًمٗمجر صالة ذم ضمداً 
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 سمذيمر اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌكم أجْم٤مً  هٜم٤مك ًمٞم٘مقُمقا  احلرام، اعمِمٕمر إمم اًمٙمرام َصْحٌف ُمـ ُمٕمف

 أُمر آٟمٓمالق وهذا اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة ًمرُمل ُمٜمك إمم هٜم٤مك ُمـ يٜمٓمٚمؼ صمؿ ًمف، واًمدقم٤مء اهلل

 ًمٚمجٛمرة رُمٞمٝمؿ يٙمقن وأن اًمٗمجر صالة سمٕمد يٙمقن أن ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم واضم٥م

 اًمذيـ اًمْمٕمٗم٦م ُمع يم٤من اًمذي قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ًمّمح٦م اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اًمٙمؼمى

 ًمٕم٤مُم٦م ظمالوم٤مً  اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٍمومقا  سم٠من ط اًمرؾمقل هلؿ أذن

 اجلٛمرة شمرُمقا  ٓ»اًمْمٕمٗم٦م، ُمـ ُمٕمٝمؿ هق يم٤من وُمـ قم٤ٌمس ٓسمـ ىم٤مل ذًمؽ وُمع اًمٜم٤مس،

 ط اهلل رؾمقل هلؿ أذن وم٘مد اًمٕمجزة، اًمِمٞمقخ أُم٤م اًمٜم٤ًمء، أُم٤مش اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك

 اًمٜم٤مس، زمح٦م وًمٞمتٜمٙمٌقا  ًمٞمتح٤مؿمقا  ذًمؽ اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مقا  سم٠من

ُم٤مً  أرى أُمر وهذا - يقضمد ٓ وًمٙمـ اًمزمح٦م، شمٚمؽ سمٛمثؾ يتيروا ٓ وأن  اًمتٜمٌٞمف قمكمَّ  ًمزا

 صحٞمح طمدي٨م يقضمد ٓ أىمقل، ح٤م آٟمت٤ٌمه وأرضمق طمدي٨م يقضمد ٓ أنف وهق - قمٚمٞمف

 اًمّمالة قمٚمٞمف هلـ أو هلؿ ؾمٛمح اًمذيـ وًمٚمٜم٤ًمء ًمٚمْمٕمٗم٦م أذن ط اًمٜمٌل أن ُمرومقع

 سيح صحٞمح طمدي٨م يقضمد ٓ اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م ُمـ سم٤مٟٓمٍماف واًمًالم

 طمدي٨م سمؾ اًمِمٛمس، ـمٚمقع ىمٌؾ اجلٛمرة يرُمقا  أن هلؿ أذن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف

 ش. اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اجلٛمرة شمرُمقا  ٓ: »ذًمؽ ظمالف قمغم سيح قم٤ٌمس اسمـ

 ـمٚمقع ىمٌؾ رُمقا  أهنؿ إومراد سمٕمض ُمـ احلقادث سمٕمض وىمٕم٧م ًم٘مد. ٟمٕمؿ

 يٙمقن ىمد هذا ًمٙمـ احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم اًمٙمٕم٦ٌم، إمم واٟمٍمومقا  ًمٞماًل، رُمقا  اًمِمٛمس،

 اًمٜمٌل أن اًمًٜم٦م ذم ٟمجد وٓ ظم٤مص، ًمَِٗمْٝمؿ وًمٙمـ قمذر ًمٖمػم صم٤مٟمٞم٤مً  يٙمقن وىمد ًمٕمذر، أوًٓ 

ه، اًمقاىمع هذا ُمثؾ قَمِٚمؿ ط  هذا ُمثؾ اؾمتثٜم٤مء ًمقضم٥م ذًمؽ ُمـ رء يم٤من وًمق وَأىَمرَّ

 ش.اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اجلٛمرة شمرُمقا  ٓ: »اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة ُمـ اًمقاىمع

 .قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف أن اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ رأج٧م ُم٤م هذا

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى)
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 اظمٕاؽمؽ أداء كِٗٗة

 أنؽ: ًمؽ ي٘مقل سم٤مًمٜم٦ًٌم زويد، اؾمٛمف سُمْحرة ذم قمٜمدٟم٤م ؿمٞمًخ٤م ؾم٠مخ٧م أن٤م ُمداظمٚم٦م:

، وشمًٕمك ومتٓمقف ؾمٌٕم٦م، ًمٞمٚم٦م أو سمدري صمامٟمٞم٦م يقم ُمثالً  شمٕمتٛمر  ُمٜمك إمم شمٓمٚمع صمؿ وشُمَ٘مٍم 

 يمذا، ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م رسمع يٕمٜمل دمٚمس ظمٞمٛمتؽ ذم هٜم٤مك ؾم٤ميمـ شمٙمقن ُمثالً  دمٚمس

م شمٚمٌس صمؿ  .. قمـ أدري ُم٤م احل٩م، سمٜمٞم٦م إطمرا

 . ضم٤مئز ُم٤مر هذا اًمِمٞمخ:

  ضم٤مئز؟ ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .. أطمرم ًمق ُمٜمك ُمـ ُيـْحِرم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 . ُمٙم٦م ُمـ حيرم ُمٕمٜم٤مه اًمِمٞمخ:

 . هٜم٤م ُمـ حترم ي٘مقل هٜم٤م ُمـ حترم، هٜم٤م ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 . سم٤مًمٕمٛمرة هٜم٤م ُمـ أطمرم اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 . ُمٙم٦م ُمـ سم٤محل٩م شُمـْحرم اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم صمؿ شمتحٚمؾ، وشمًٕمك شمٓمقف سمٕمدُم٤م وصمؿ اًمِمٞمخ:

 . سمدري هٜم٤م ُمـ ـمٚمٕم٧م أن٤م أن٤م، أن صمامٟمٞم٦م يقم ذم أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

ت، وؾمٕمٞم٧م وـمٗم٧م ُمداظمٚم٦م: – خمٞمٛمؽ إمم ُمٜمك إمم شمذه٥م: ًمؽ ي٘مقل وىَمٍمَّ

م شمٚمٌس صمؿ ؾم٤مقم٦م، ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م رسمع صمقسًم٤م وشمٚمٌس إطمراُمؽ شمٗمًخ -ُمثالً   صم٤مين اإلطمرا

 .. إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٛمر ـمقيؾ ي٤م أدري ُم٤م ُمرة

  ومقرًا؟ ُمٜمك إمم شمذه٥م اًمِمٞمخ:

 . شمٜمتٝمل سمٕمدُم٤م ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:
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  ُمٕمؽ؟ سم٤مًمٕمٛمرة شم٠مت مل وأن٧م اًمِمٞمخ:

ت وؾمٕمٞم٧م ـمٗم٧م ٓ، ُمداظمٚم٦م:  ُمٜمك إمم شمذه٥م ُمرة صم٤مين وشمذه٥م اًمِمٕمر، وىَمٍمَّ

 ذم إطمراُمؽ وشمٗمًخ اخلٞمٛم٦م ذم شمًٙمـ -ُمثالً – ظمٞمٛم٦م أُم٤مُمؽ شمٙمقن خمٞمٛمؽ، إمم

 وشمٚمٌس ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م رسمع اإلطمرام شمٗمًخ وصمؿ اًمقىم٧م، ٟمٗمس ذم يٕمٜمل اًم٤ًمقم٦م

م صم٤مٟمٞم٦م ُمرة  . هذا قمـ أدري ُم٤م احل٩م، سمِٜمِٞم٦ّم إطمرا

  شمٙمقن؟ أجـ سم٤محل٩م، وشمٜمقي اإلطمرام شمٗمًخ ح٤م أظمل ي٤م اًمِمٞمخ:

 . ُمٜمك ذم ُمداظمٚم٦م:

ي٧م أن سمٕمد سم٤محل٩م ُمٙم٦م ُمـ حُتِْرم أن جي٥م ظمٓم٠م، هذا ٓ، اًمِمٞمخ:  . اًمٕمٛمرة َأدَّ

  ُمٙم٦م؟ ذم هل ُم٤م ُمٜمك ُمٙم٦م، ذم أن٤م ُمداظمٚم٦م:

  يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

 . يٕمٜمل ُمٙم٦م، ٟمٗمس ذم هل ُم٤م ُمٜمك ُمداظمٚم٦م:

م أُمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اًمِمٞمخ:  احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة متتٕمقا  ىمد يم٤مٟمقا  ُمـ سم٤مإلطمرا

ٌ قا  أن ُمٜمك، إمم يذهٌقا  أن ىمٌؾ اًمؽموي٦م، ذم  . ُمٙم٦م ذم وهؿ سم٤محل٩م ُيَٚم

ٌُْحرة، وأقمقد وأؾمٕمك أـمقف أذه٥م أين أومؽمض يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:
 صمامٟمٞم٦م ويقم ًمِ

 . إومْمؾ هذا ُمٜمك إمم أظمرج

 أدي٧م ؿمئ٧م وإن هٙمذا، ومٕمٚم٧م ؿمئ٧م إن إومْمؾ، هذا ًمؽ أىمقل ُم٤م ٓ اًمِمٞمخ:

 . اًمَتَحٚم ؾ سمٕمد طمالًٓ  سَمِ٘مْٞم٧َم  ُم٤م ُمٙم٦م، ذم هٜم٤مك وضمٚم٧ًم اًمٕمٛمرة

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ٌ ل أن: اعمٝمؿ ؾم٤مقمتلم، أو ؾم٤مقم٦م أو يقُملم أو يقم ىمٌؾ ؾمقاء اًمِمٞمخ:  سم٤محل٩م شُمَٚم

 . سم٤محل٩م أطمرُم٧م وىمد ُمٜمك إمم شمتقضمف هٜم٤مك وُمـ ُمٙم٦م، ذم وأن٧م

 وصم٤مين اًمثقب، وأخٌس اإلطمرام وأومًخ ؿمٕمري وُأىَمٍم   ؾمٕمٞم٧م يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 . اًمثقب أومًخ أطمرم ُمرة
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 . ُمٙم٦م ُمـ اًمِمٞمخ:

 . اعمًجد ٟمٗمس ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 . ُمٙم٦م ُمـ اًمِمٞمخ:

 . ُمٜمك إمم وأذه٥م اإلطمرام وأخٌس. ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 . ُمٜمك إمم وشمذه٥م اًمِمٞمخ:

  ضم٤مئز؟ هذا يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 . هذا هق اًمِمٞمخ:

 . ومدي ويٚمزُمٜمل. ضمٞمد ُمداظمٚم٦م:

 . هدي هذا ومدي، ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 . هدي يٕمٜمل وحٞم٦م ُمداظمٚم٦م:

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمِمٞمخ: ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم ـْ  اهْلَْدِي  ُِم  جَيِدْ  مَلْ  وَمَٛم

ةٌ  شمِْٚمَؽ  َرضَمْٕمُتؿْ  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم   ذِم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ   ، [796:اًمٌ٘مرة] ﴾يَم٤مُِمَٚم٦مٌ  قَمنَمَ

 ؾمٛمح وضمؾ قمز اهلل أن يمٗم٤مه أُم٤م اؾمٛمف، هذا اإلٟم٤ًمن، يرشمٙمٌف ظمٓم٠م ُم٘م٤مسمؾ هق اًمٗمدي

 وإظمرى اًمٕمٛمرة هل إومم اًمٕم٤ٌمدة واطمد، وىم٧م ذم قم٤ٌمدشملم سملم جيٛمع أن ًمٚمٛمًٚمؿ

 . سم٤مهلدي اإلٟم٤ًمن يت٘مرب أن اإلهلل اًم٘مقل هذا يمٗم٤مء ومجٕمؾ احل٩م، هل

 هق هذا سمؾ ظمٓم٠مً  ًمٞمس وهذا اإلٟم٤ًمن، يرشمٙمٌف ظمٓم٠م ُم٘م٤مسمؾ هق اًمٗمدو أُم٤م

 ىم٤مرٟم٤ًم: حي٩م ٓ وأن ُمٗمرداً  حي٩م ٓ أن طم٤مج يمؾ قمغم اًمقاضم٥م هق هذا سمؾ اًمّمقاب،

 . ُمتٛمتٕم٤مً  حي٩م وإٟمام

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:
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 قمنمة يقم هق اًمذي اًمؽموي٦م يقم جي٥م ًمِٚمتََّحٚم ؾ ؿمٞمخ ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 . شمًٕم٦م

 . أجقه اًمؽموي٦م يقم اًمِمٞمخ:

 . اًمٔم٤مهر شمًٕم٦م سمس ًمٚمقىمٗم٦م صمامٟمٞم٦م يقم ُمداظمٚم٦م:

  قمروم٦م؟ يقم شمًٕم٦م اًمِمٞمخ:

 . قمروم٦م يقم ُمداظمٚم٦م:

  ومٞمف؟ أجش اًمِمٞمخ:

 ومٞمٝم٤م ُمريْم٦م اًمقاًمدة ُمٕمل قم٤مئٚم٦م، ُمٕمل وأن٤م قمروم٦م ُمـ أنٍمف ُمتك هذا ُمداظمٚم٦م:

ري ٙمَّ  ً  . ويمذا اًم

 . ي٤ًمرك قمـ همرسم٧م ىمد اًمِمٛمس شمرى أن سمٕمد شمٜمٍمف اًمِمٞمخ:

 . اًمٖمروب وىم٧م ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . ُمزدًمٗم٦م إمم هٜم٤مك ُمـ شمٜمٍمف اًمِمٞمخ:

 . ُمزدًمٗم٦م ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . قمٞم٤مًمؽ دون وطمدك يمٜم٧م إن هٜم٤مك، شمٌ٘مك أن وٓسمد اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 . سمٛمزدًمٗم٦م اًمٗمجر شمّمكم أن إمم هٜم٤مك شمٌ٘مك اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 . اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن سمٕمد اًمٙمؼمى اجلٛمرة وشمرُمل ُمٜمك، إمم شمٜمٓمٚمؼ صمؿ اًمِمٞمخ:
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 . اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ُمداظمٚم٦م:

 . رضمالً  وطمدك، يمٜم٧م إذا هذا اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مـ أن هلـ جيقز اًمٜم٤ًمء ٟم٤ًمء، ُمٕمؽ يم٤من إذا أُم٤م اًمِمٞمخ:

 جيقز يٕمٜمل اًمٜم٤ًمء، سمِمٗم٤مقم٦م أن٧م ومتذه٥م ٟم٤ًمء ُمٕمؽ يم٤من إذا وطمٞمٜمئذٍ  اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ

  اًمٙمالم؟ واوح اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ سمٕمد ُمٕمٝمـ َّترج أن ًمؽ

 . اًمٙمؼمى اًمٕم٘م٦ٌم مجرة ٟمرُمل أضمؾ ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 . اصؼم ٓ، اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

  اًمٙمالم؟ واوح هٜم٤م إمم اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 .. َّترج ٓ وطمدك رضمالً  يمٜم٧م إذا يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 . اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إٓ ُمداظمٚم٦م:

 . يٕمٜمل اًمٗمجر سمٕمد إٓ اًمِمٞمخ:

 . اًمٗمجر صالة سمٕمد ُمداظمٚم٦م:

  ُم٤مر؟ ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر شمّمكم سمٕمدُم٤م اًمِمٞمخ:

 . ُم٤مر ُمداظمٚم٦م:

٤مء ُمٕمؽ طمريؿ، ُمٕمؽ يم٤من إذا أُم٤م اًمِمٞمخ:  أذن طمٞم٨م اًمٜم٤ًمء: سمِمٗم٤مقم٦م أن٧م ومتذه٥م ًٟم

 ُمٜمتّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ خيرضمـ أن واًمٕمجزة اًمّمٖم٤مر واًمٖمٚمامن ًمٚمٜم٤ًمء اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

  هٜم٤م؟ إمم ُم٤مر اًمٚمٞمؾ،

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:
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 إن ي٘مقل أطمداً  ؾمٛمٕم٧م إذا اًمِمٛمس، ـمٚمقع سمٕمد إٓ جيقز ٓ ومٚمٚمجٛمٞمع اًمرُمل أُم٤م اًمِمٞمخ:

 . ظمٓم٠م هذا اًمِمٛمس، همروب ىمٌؾ يرُملم أن هلـ جيقز اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد خيرضمـ اًماليت اًمٜم٤ًمء

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ٞمٜم٤م ٕن اًمِمٞمخ:  اًمٚمٞمؾ، ُمٜمتّمػ سمٕمد يٜمٍمومقا  سم٠من واًمٖمٚمامن اًمٜم٤ًمء ًمْمٕمٗم٦م أذن ح٤م ط ٌٟم

ق أن جي٥م: وم٢مذاً ش اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن سمٕمد إٓ اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة اجلٛمرة، شمرُمقا  ٓ: »هلؿ ىم٤مل  سملم ٟمَُٗمر 

٦ًٌم ُمزدًمٗم٦م، ُمـ سم٤مخلروج اًمتٌٙمػم  اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ سمٕمد جيقز وم٤مخلروج اًمرُمل، وسملم ًمٚمْمٕمٗم٦م سم٤مًمٜم

 . اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إٓ جيقز ٓ واًمرُمل

 احلرم إمم أن أتجف أجـ اًمٙمؼمى، اًمٕم٘م٦ٌم رُمٞم٧م إذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 .. وإٓ

 . اإلوم٤مو٦م ـمقاف ًم٘مْم٤مء ُمٙم٦م: إمم شمتجف اًمِمٞمخ:

 . اإلوم٤مو٦م ـمقاف ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

  وأـمقف؟ أؾمٕمك واًمًٕمل ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 . ُمٜمك إمم أرضمع صمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . ُمٜمك إمم اًمِمٞمخ:

 . ُمٜمك ُمداظمٚم٦م:

 . اًمرُمل أج٤مم إج٤مم، شم٘ميض أضمؾ ُمـ اًمِمٞمخ:

 ... و قمنم واصمٜم٤م قمنم إطمدى ُمداظمٚم٦م:

 . اًمتٕمجؾ جيقز اًمِمٞمخ:

 .. يٕمٜمل إومْمؾ ًمٙمـ قمنم، اًمث٤مين ذم ُمداظمٚم٦م:
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 . ٟمٕمؿ أي اًمت٠مظمر اًمِمٞمخ:

 . وم٘مط يٓمقف أم يًٕمك أجْم٤مً  ُمتٛمتًٕم٤م يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

  واوح؟ ُم٤مر، اًمٓمقاف، سمٕمد يًٕمك ٓ واًم٘م٤مرن اعمٗمرد أُم٤م اعمتٛمتع، ُمع يمٜم٤م ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 ُمـ ٟمزل وسمٕمدُم٤م احل٩م وقمٛمؾ سُمْحرة، ُمـ أمتتع أول قمٛمرة قمٛمؾ يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 . ويًٕمك يٓمقف اجلٛمرة ورُمك قمروم٦م

 . ٟمٕمؿ يًٕمك، وٓ يٓمقف ٓ واعمٗمرد اًم٘م٤مرن أُم٤م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 (11: 49: 53/ 416/واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 57: 54/ 416/واًمٜمقر اهلدى)





 املالية االشتطاعة
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 لٓحج اظمقصمبة اظمالٗة آؽمتٌاعة

 وأطمٞم٤مًٟم٤م رء قمٜمده ُم٤م يٙمقن أطمٞم٤مًٟم٤م ُم٤مل وقمٚمٞمف ُم٤مل وقمٜمده ُم٘م٤مول رضمؾ ؾم١مال:

 احل٩م؟ قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ همٜمل، وأطمٞم٤مًٟم٤م وم٘مػم أطمٞم٤مًٟم٤م يمثػم، قمٜمده يٙمقن

 ُمـ ضمقاب ـمٌٕم٤م وهذا- سم٘مقل أن٤م ؿمديد، شمٜم٤مىمض ومٞمٝم٤م اًمّمقرة واهلل :اجلقاب

 أطمًـ ذم أىمقل واًم١ًمال، اًمِمح٤مذة ًمف جيقز يٕمٜمل يم٤من إذا: سم٘مقل -خمرضم٤م ًمٜمٗمًف جيد

 قمٚمٞمف جي٥م ٓ ومحٞمٜمئذٍ  ُمثٚمف: يٙمقٟمقا  ىمد اًمذيـ إهمٜمٞم٤مء ُمـ اًمزيم٤مة ي٘مٌؾ إطمقال

 ..احل٩م

 :..( 55: 57/ 77/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ععم الْتب رشاء يّدم وهؾ احلج؟ لققت اظمال ادطمار جيب هؾ

 الَْس؟ أم احلج

 يٜمٗم٘مف اح٤مل وهذا هذا، ُمـ رء أو راشم٥م ُمثالً  ُم٤مل، ي٠متٞمف إٟم٤ًمن ؿمٞمخٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 اح٤مل وهذا ومٞمف، ُم٠مُمقر هق مم٤م ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو أهٚمف ُمّم٤مًمح أو اًمِمخّمٞم٦م ُمّم٤محلف ذم

ي أن سمف يًتٓمٞمع مم٤م اًمٗمؽمات ُمـ ومؽمة ذم يٙمقن ىمد  مل ًمٙمـ سمٞمتف، طم٩م ذم اهلل ومرض ُي١َمد 

ٌِْ٘مَل  أن جي٥م: ًمف ٟم٘مقل ومٝمؾ اح٤مل، هذا وُمٕمف احل٩م وىم٧م قمٚمٞمف ي٠مت  اح٤مل، ذاك شُم

ظِمره  أو ٟمٗمًف، قمـ اًمٗمريْم٦م إؾم٘م٤مط سمٍمومف َيٜمْقِ  مل ـم٤مح٤م أنف أو احل٩م، ًمقىم٧م وشَمدَّ

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمٜمٝم٤م اًمتٝمرب

ومف ـمري٘م٦م سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا قمـ اجلقاب اًمِمٞمخ:  يم٤من وم٢مذا اح٤مل، ذم شَمٍَم 

ظِمر، أن قمٚمٞمف ومٚمٞمس سم٤مقمتدال، ومٞمف شمٍمومف  وإو٤مقم٦م إهاف ومٞمف شمٍمومف يم٤من وإن َيدَّ

ظمر أن ومٕمٚمٞمف ًمٚمامل،  ...احل٩م ُمـ يتٛمٙمـ طمتك َيدَّ

 .اإلهاف وإصمؿ احل٩م، شمرك ُمْم٤مقمػ ُمْم٤مقمػ، واإلصمؿ ُمداظمٚم٦م:

  .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:
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م هؾ: اعم٠ًمخ٦م ٟمٗمس ؿمٞمخ ي٤م ُمداظمٚم٦م: ء ُيَ٘مد   قمـ يًتٖمٜمك ىمد اًمتل اًمٙمت٥م ذا

 احل٩م؟ ومريْم٦م أداء قمغم سمٕمْمٝم٤م،

 اًمٕمٞمٜمل؟ اًمٗمرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م ومرض ي٘مدم هؾ: ي٤ًموي ؾم١مال هذا اًمِمٞمخ:

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك... ُمداظمٚم٦م:

 (11: 16: 45/   763/  واًمٜمقر اهلدى) 

 لٓحج آؽمتدا٘ة ضمْؿ

 ُم٤مل، وشمديٜم٧م ُم٤مل، ُمٕمل وًمٞمس أطم٩م اهلل ؿم٤مء إن أروح ؾمٞمدي ي٤م ُأريد ُمداظمٚم٦م:

 جيقز؟ هؾ طمجٞم٧م، ورطم٧م

 ومام سم٤مًمقوم٤مء شمًتٕميص يمٜم٧م إذا أُم٤م ومٞمجقز، اح٤مل ووم٤مء شمًتٓمٞمع يمٜم٧م إذا اًمِمٞمخ:

 .جيقز

 .اهلل ؿم٤مء إن سم٤مًمقوم٤مء ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 .ضم٤مئز اًمِمٞمخ:

 ( 11: 57: 27/   765/  واًمٜمقر اهلدى)

 الَْس؟ أم الزواج ععم احلج الىاب يّدم هؾ

 أن أؾمتٓمٞمع وٓ أتزوج أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م اح٤مل ُمـ قمٜمدي ُم٤م أن٤م: ي٘مقل ؿم٤مب اًمِمٞمخ:

  أومٕمؾ؟ ُم٤مذا اهلل، يِم٤مء أن إٓ أتزوج وٓ أطم٩م أو أطم٩م
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 إن! أظمل ي٤م: أىمقل ضمداً  يمثػمة أؾمئٚم٦م ُمـ وُمثٚمف اًم١ًمال هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤م أىمقل وم٠من٤م

 يتٞمن طمٞمٜمام صمؿ شمزوج، اًمزواج قمـ اًمّمؼم ُمـ ٟمٗمًؽ قمغم وَّتِمك ًمٚمزواج شم٤مئ٘م٤مً  يمٜم٧م

 هذا ذم ٟمراهؿ ٓ اًمذيـ اًمِم٤ٌمب دون ُمـ أن٧م واهلل ٓ شَمـُح٩م، ًمٚمح٩م آؾمتٓم٤مقم٦م ًمؽ

 .احل٩م اؾمتٓمٕم٧م ٕنؽ أطمج٩م: ومرص٦م وم٤مهمتٜمٛمٝم٤م اًمزواج ذم يٗمٙمرون ٓ اًمزُم٤من

  وشمٍمف سم٤مظمتّم٤مر( 11: 24: 34/ 723/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلج أو الَٔرة وأراد ديـ عٓٗف وـ

 طمٙمؿ ُمـ قمٚمٞمف َديـ وأراد اًمًٗمر ًمٚمٕمٛمرة[؟ اًم٤ًمئؾ:]

 .أداٟمؽ اًمذي اح٤مل ص٤مطم٥م إمم راضمٕم٦م اًم٘مْمٞم٦م اًمِمٞمخ:

 هذا قمغم ُُمٚمح وهق ًمٚمقوم٤مء، ُمققمد اًمدائـ وسملم سمٞمٜمؽ يم٤من وم٢مذا: اًمتٗمّمٞمؾ أُم٤م

 ومٞمف ُم٤م: ًمؽ ىم٤مل إذا أُم٤م ًمٚمٕمٛمرة، شم٤ًمومر أن٧م سمٞمجقز ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم اًمقوم٤مء، ذم اعمققمد

 ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م ومحٞمٜمئذٍ  ُم٤مٟمع، قمٜمدي ومٞمف ُم٤م هم٤مئ٥م وأن٧م إضمؾ، طَمؾَّ  وًمق ُم٤مٟمع، قمٜمدي

 شمتٛمٙمـ أنؽ سمتٕمرف أن٧م أنؽ سمنمط ًمٙمـ ديـ، قمٚمٞمؽ يم٤من وًمق إـمالىم٤ًم، شمٕمتٛمر أنؽ

 .ؾم٤مح٤مً  اًمٕمقدة ًمؽ اهلل يمت٥م إذا اًمديـ هلذا اًمقوم٤مء ُمـ

 سم٤مظمتّم٤مر( 11: 11: 47/ 323/واًمٜمقر اهلدى) 

م احلج  البٗت زمٕاء ععم يّد 

 ُمتقاوًٕم٤م سمٞمًت٤م يٌٜمل أن يريد اح٤مل هذا، اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ يٛمٚمؽ رضمؾ هٜم٤مك اًم٤ًمئؾ:

ام ٕهشمف،  احل٩م؟ إمم يذه٥م أم اًمٌٞم٧م يٌٜمل أن أومم وم٠مهي 

 .اًمٌٞم٧م يٌٜمل صمؿ احل٩م، إمم يذه٥م اًمِمٞمخ:

 (11: 42: 16/ 442/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 احلج وأراد ديـ عٓٗف وـ

 يٕمٜمل أىم٤ًمط اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ وقمكم -اهلل ؿم٤مء إن- أطم٩م ٟم٤موي أن٤م ُمداظمٚم٦م:

  ؿمٝمري٦م؟

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 . ُمٜمف شمًتًٛمح أن جي٥م ًمؽ ي٘مقل ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .. ُم٤م وإٓ ُمٜمف أؾمتًٛمح أين جيقز هؾ ُمداظمٚم٦م:

  أجـ؟ ُمـ أىم٤ًمط: أوًٓ  اًمِمٞمخ:

  ٟمٕمؿ؟ ُمداظمٚم٦م:

  عمـ؟ أو ًمؽ إىم٤ًمط؟ هذه عمـ اًمِمٞمخ:

 .. قمكم قمكمَّ  أن٤م، زم ُمداظمٚم٦م:

  هل؟ عمـ أىمقل أن٤م اًمِمٞمخ:

 . صم٤مين ًمِمخص ُمداظمٚم٦م:

 . أؿمخ٤مًص٤م ًمٞمس أقمرف، أن٤م اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

  اًمت٤مضمر؟ أو اًمٌٜمؽ هق ُمـ اًمِمخص هذا ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 . قم٤مدي يٕمٜمل إٟم٤ًمن ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 . طمٞمقان ًمٞمس إٟم٤ًمن، زم ىم٤مل اًمِمٞمخ:

 .. وإٓ شم٤مضمر إٓ هق ُم٤م ىمّمدي ُمداظمٚم٦م:

د، أظمل ي٤م ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:  .. اًمٙمالم ظمػم طَمد 
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 . اؿمؽميتٝم٤م ؾمٞم٤مرة ُمداظمٚم٦م:

 . هق هذا اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 . سم٤مٕىم٤ًمط اًمًٞم٤مرة هذه اؿمؽمي٧م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

  اًمٜم٘مد؟ ؾمٕمر ُمـ أيمثر اًمًٕمر ودومٕم٧م اًمِمٞمخ:

 . ُم١ميمد رء هذا ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 . جيقز ُم٤م هذا اًمِمٞمخ:

  أومٕمؾ؟ ُم٤مذا ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 . شمٗمٕمؾ ٓ صم٤مٟمٞم٦م ُمرة ًمٙمـ شمٗمٕمؾ، ُم٤مذا أن ًمؽ أىمقل ُم٤م أن٤م اًمِمٞمخ:

 . مت٤مم ُمداظمٚم٦م:

 سمؽ، واسمتكم سمف اسمتٚمٞم٧م اًمذي هذا ُمع ُمتٗمؼ ؿمٝمر يمؾ أن٧م يمٜم٧م إذا: اعمٝمؿ اًمِمٞمخ:

 . ُُمًٛمك ُمٌٚمٖم٤مً  -ُمثالً – ؿمٝمر يمؾ شمدومع أن

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 طمًٜم٤ًم ىمرًو٤م إٟم٤ًمن ُمـ اىمؽمو٧م أنؽ ًمق أُم٤م اؾمتئذان، إمم حيت٤مج ُم٤م هذا اًمِمٞمخ:

 . ُمًٛمك أضمؾ قمغم ُمٕمف واشمٗم٘م٧م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك هلل

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م أو اًمديـ ووم٤مء سملم أن٧م ووىمٕم٧م إضمؾ، وضم٤مء اًمِمٞمخ:

 ومٝمؾ سمقىم٧م، حمدد ىمًط وهٜم٤مك أُم٤م ُمٜمف، شمًتًٛمح أن ٓسمد اًمّمقرة هذه ذم احلرام:

 أن جي٥م شمًتٓمٞمع؟ ٓ أو احل٩م ُمقؾمؿ سمٕمد -ُمثالً – شم١مدي أن اًم٘مًط هذا أن شمًتٓمٞمع

 شمًتٓمٞمع؟ ٓ أو شمًتٓمٞمع هؾ دراؾم٦م، شمٕمٛمؾ



 312   آؾمتٓم٤مقم٦م اح٤مًمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ي أن شمًتٓمٞمع يم٤من وم٢من  ُمـ ومالسمد شمًتٓمٞمع، ٓ يم٤من وإن إؿمٙم٤مل، ومال شُم١َمد 

 . ُمٜمف آؾمتًامح

 . ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ ُمداظمٚم٦م:

  واوح؟ اًمِمٞمخ:

 . واوح ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 (17: 14: 35/ 416/واًمٜمقر اهلدى)



  السود إذٌ





 315 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   إذن اًمزوج 

 زوصمٖا ورفض احلج دم رغبت وـ

ة اًم١ًمال:  رومْمف قمغم ويؽمشم٥م رومض زوضمٝم٤م وًمٙمـ احل٩م، ذم شمرهم٥م اُمرأ

 اًمٓمالق؟

 ُم٤م ًمزوضمٝم٤م، خم٤مًمٗم٦م سمٛمحرم حت٩م أو حمرم، سمدون حت٩م :اًم١ًمالو ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 اًم١ًمال؟ هق

 .إُمريـ ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ًمٙمـ حمرم، سمدون حت٩م أن هل٤م جيقز ٓ: ٟم٘مقل ـمٞم٥م، إُمريـ، اًمِمٞمخ:

 ـم٤مقم٦م ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سم٤محل٩م، هل٤م زوضمٝم٤م يًٛمح مل وًمق سمٛمحرم، حت٩م أن

ٝم٤م ،شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق  شم٤ًمومر ٓ: »اعمٕمروف احلدي٨م خي٤مًمػ حمرم سمدون وَمَحج 

ة  أـم٤مقم٧م صمؿ اعمحرم هذا هل٤م شمٞمن وإذا ،شحمرم ذي ُمع إٓ أو حمرم، همػم ُمع ؾمٗمراً  اُمرأ

 ـم٤مقم٦م ٓ: »احلدي٨م ظم٤مًمٗم٧م ىمد أجْم٤مً  ومتٙمقن رهب٤م سمٞم٧م إمم احل٩م شمرك ذم زوضمٝم٤م

 .اًمقضمٝملم قمغم اجلقاب هق هذا ،شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق

 (11: 32: 41/ 613/واًمٜمقر اهلدى)

 الٌالق ضمجٖا ععم يؼمسمب وقد رفض وزوصمٖا احلج سمريد اورأة

 يٕمٜمل؟ ـمالىمٝم٤م هذا قمغم شمرشم٥م ومٚمق حت٩م، أن احلؼ وهل٤م احل٩م شمريد اُمرأة ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤مذا؟ ًمق اًمِمٞمخ:

 اًمٓمالق، هذا قمغم شمرشم٥م زوضمٝم٤م، همػم ُمـ حمرم ُمع ذه٤مهب٤م قمغم شمرشم٥م ُمداظمٚم٦م:

 أجْم٤ًم؟ حت٩م

 ٕن شمتٕمرض اًمزوج، ؾمامح سمدون اعمحرم ُمع طمج٧م هل إذا: يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 اًمزوج؟ يٓمٚم٘مٝم٤م

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:



 316   إذن اًمزوج   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اح٤مٟمع؟ ُم٤م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 ٕنف اجلٝم٤مد: هٜم٤م اجلٝم٤مد، هٜم٤م اًمٓمالق، هبذا شمرى اُمرأة هٜم٤مك هؾ ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

ػم زوضمٝم٤م اًمٜم٤ًمء، سمٕمض ُمـ أؾمئٚم٦م شم٠متٞمٜم٤م  يّمكم ٓ اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إٓ ي٠ميت ٓ مِخ ػم ؾِمٙم 

 ُم٤مذا: شم٘مقل هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م ُمٕمف شمٌ٘مل أن جيقز ٓ: هل٤م ٟم٘مقل طمٞمٜمام يّمقم، وٓ

 زوضمٝم٤م، يٓمٚم٘مٝم٤م أن شمرى اًمتل اعمرأة هذه أجـ ُمّم٤مئ٥م، هذه يمؾ! سم٤مٕوٓد ؾم٠مقمٛمؾ

 اًمرضمؾ سمٞمد اًمٓمالق اًمزوج، شمٓمٚمؼ هل، شمٓمٚم٘مف أن شمرى: اًمٌٕمض ي٘مقل يمام أىمقل وٓ

 سمٕمد اعمخٚمقق ـم٤مقم٦م: يٕمٜمل اًمقاضم٥م، هق هذا وضمد وم٢من ضمدًا، ٟم٤مدر هذا ُمٕمٚمقم، هق يمام

 .اخل٤مًمؼ ـم٤مقم٦م

 (11: 37: 17/ 613/واًمٜمقر اهلدى)



 حمرو بدوٌ املرأة ذخ





 319 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طم٩م اعمرأة سمدون حمرم 

 هلا؟ حمرم وصمقد لَدم حمرم زمدون اورأة ضمجت إذا

 أم أداء ذط هق هؾ ًمٚمًٗمر، أو ًمٚمح٩م اعمرأة ُمع اعَمْحَرم ًمقضمقد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

  اح٤مًمٞم٦م؟ آؾمتٓم٤مقم٦م شَمقومَّر ُمع وضمقب؟ ذط

 .صحٞمح واحل٩م وضمقب، ذط هق ٓ، :اًمِمٞمخ

 .صحٞمح واحل٩م وضمقب، ذط :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ إيف :اًمِمٞمخ

 .حمرم ُمٕمٝم٤م ُمقضمقد ًمٞمس اُمرأة ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

ة :اًم٤ًمئؾ  .حمرم ُمٕمٝم٤م ُمقضمقد ًمٞمس اُمرأ

 ؟[طمج٧م] :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ إيف :اًم٤ًمئؾ

 .صحٞمح ومحجٝم٤م طمج٧م إذا :اًمِمٞمخ

 قمغم - ُمثالً  - اًمث٤ٌمت يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اًمرضمؾ قمغم ىمٞم٤مؾم٤م شمٜمٞم٥م هؾ :اًم٤ًمئؾ

 .اًمداسم٦م

 .إضمر هل٤م يمت٥م أن٤مسم٧م إذا ًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، ومرض يٕمٜمل ُمش ٕنف شمٜمٞم٥م ٓ :اًمِمٞمخ

 طمج٦م؟ هل٤م يمت٥م يٕمٜمل طمج٦م، سملم ومرق يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ إيف :اًمِمٞمخ

 :..( 59: 21/   9/واًمٜمقر اهلدى) 



 371   طم٩م اعمرأة سمدون حمرم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 زماؿمؾ؟ أم صحٗح ضمجٖا هؾ حمرم دون اظمرأة ضمجت إذا

 ُمـ أو زوضمٝم٤م هق حمرم وضمقد اعمرأة قمغم احل٩م ًمقضمقب ُيِْمؽَمط هؾ :اًم٤ًمئؾ

٧م اعمرأة أن ًمق اًمت٠مبٞمد، قمغم قمٚمٞمف حترم ٝم٤م هؾ حمرم همػم ُمـ طَمجَّ  ُمع صحٞمح طَمج 

 سم٤مـمؾ؟ طمجٝم٤م أم اإلصمؿ،

 .اإلصمؿ ُمع صحٞمح طمجٝم٤م :اًمِمٞمخ

 ( 11: 41: 35/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 سمَقد؟ أم ضمجٖا سمتؿ فٖؾ احلج دم وهل زوصمٖا وات اورأة

ة ُمداظمٚم٦م:  شمتؿ أن هل٤م ومٝمؾ احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ شُمتِؿ مل وهل زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م ُم٤مت اُمرأ

  احِلداد؟ وىم٧م يٌدأ وُمتك شمٕمقد؟ أم اعمٜم٤مؾمؽ

 :اًم١ًمال ُمٕمٜمك اعمٜم٤مؾمؽ شمتؿ وهؾ اًمقوم٤مة، ظمؼم يّمٚمٝم٤م ومحٞمٜمام يٌدأ ُمتك أُم٤م اًمِمٞمخ:

 احل٩م؟ ذم ُم٤مت اًمزوج أن

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 سملم هٜم٤م ٕهن٤م ُم٤مٟمٕم٤ًم: أرى ٓ احل٩م؟ ُمٜم٤مؾمؽ شمتؿ أن قمٚمٞمٝم٤م وسم٘مل اًمِمٞمخ:

 إوم٤ًمد وُمٗمًدة داره٤م، شمٚمزم أن ًمقازُمٝم٤م ُمـ وذًمؽ اًمِٕمّدة إُم٤ًمك ُمٗمًدة ُمٗمًدشملم،

 إلمت٤مم شُم٤ًمرع صمؿ قمٚمٞمٝم٤م، إوضم٥م هق اإلمت٤مم أن وم٠مرى اعمٜم٤مؾمؽ: إمت٤مم سمٕمدم احل٩م

ة  .داره٤م ذم اًمّٕمدَّ

 (  11: 54: 13/  635/  واًمٜمقر اهلدى)



 احلخ وأىواع التنتع





 373 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتٛمتع وأنقاع احل٩م 

 عٔرسمف دم التّيغم اظمتٔتع ضمؼ دم األفًؾ

 . صحٞمحش. ًمٞمحٚمؾ صمؿ ومٞم٘مٍم: »... طمدي٨م»

 سمت٘مّمػم ُمٜمٝم٤م يتحٚمؾ أن اًمٕمٛمرة إمم سم٤محل٩م اعمتٛمتع أُمر احلدي٨م هذا رمش: شمٜمٌٞمف»

 شمٕم٤مرض وٓ،  اًمت٘مّمػم قمغم احلٚمؼ شمٗمْمٞمؾ سمٕمده أشمك احلدي٨م ورم،  حيٚم٘مف ٓ،  اًمِمٕمر

 وم٢من اعمتٛمتع إٓ ُمٕمتٛمر أو طم٤مج يمؾ يِمٛمؾ قم٤مم وأظمر،  سم٤مًمتٛمتع ظم٤مص وم٤مٕول

ش: 3/449ش »اًمٗمتح» رم احل٤مومظ ىم٤مل وهلذا،  قمٛمرشمف رم ي٘مٍم أن طم٘مف رم إومْمؾ

 سملم ُم٤م يم٤من إذا احل٩م رم وحيٚمؼ،  اًمٕمٛمرة رم ي٘مٍم أن اعمتٛمتع طمؼ رم يًتح٥م»

،  اًمت٘مّمػم سمدل ومٞمحٚمؼ اعمتٛمتٕملم ُمـ يمثػم قمٜمٝم٤م يٖمٗمؾ وم٤مئدة وهذهش.  ُمت٘م٤مرسم٤م اًمٜمًٙملم

 .شمٕم٤ممم اهلل حيٗمٔمؽ وم٤مطمٗمٔمف احلدي٨م هلذا يمذًمؽ وًمٞمس ًمف أومْمؾ أنف ُمٜمف فمٜم٤م

 [(7183) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 األوريـ آطمر هق التٔتع ضمج

 . (هبام أهؾ ُمـ وُمٜم٤م سمح٩م أهؾ ُمـ وُمٜم٤م سمٕمٛمرة أهؾ ُمـ ومٛمٜم٤م: )قم٤مئِم٦م ىمقل -

 .صحٞمح

 رم خمػم اعمحرم أن قمغم احلدي٨م هبذا يمٖمػمه اهلل رمحف اعمّمٜمػ اؾمتدل :سمٕبٗف

ٟم٤م أو ُمٗمردا طمج٤م ضمٕمٚمف ؿم٤مء إن إطمراُمف ،  ذًمؽ قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر وهق،  متتٕم٤م أو،  ىمرا

 ـ اًمٓمقيؾ ضم٤مسمر طمدي٨م وظمّمقص٤م،  ط طمجف رم اًمقاردة إطم٤مدي٨م شمتٌع ُمـ ًمٙمـ

 وقمٚمٞمف ط طمجتف ُمٌدأ رم يم٤من إٟمام اعمذيمقر اًمتخٞمػم أن ًمف يتٌلم ـ ضمزء رم أومردشمف وىمد

 مل إُمر أن قمغم دًمٜم٤م وهمػمه إًمٞمف اعمِم٤مر ضم٤مسمر طمدي٨م وًمٙمـ،  هذا قم٤مئِم٦م طمدي٨م يدل

 جيٕمؾ أن واًم٘م٤مرٟملم اعمٗمرديـ ُمـ اهلدى يًؼ مل ُمـ يمؾ ط هنك سمؾ،  ذًمؽ قمغم يًت٘مر

 إمم ي٤ٌمدر مل ُمـ قمغم همْم٥م ط أنف اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ودًم٧م،  قمٛمرة طمجف

 اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ُمًتٛمرة ذيٕم٦م ذًمؽ ضمٕمؾ صمؿ،  قمٛمرة إمم احل٩م سمٗمًخ ط أُمره شمٜمٗمٞمذ

 سملم ط وؿمٌؽش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م رم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: »وم٘م٤مل قمٜمف ؾمئؾ طملم



 374   اًمتٛمتع وأنقاع احل٩م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 رم أصح٤مسمف يِم٤مرك أن ُمـ ُمٜمٕمف اًمذى اهلدى ؾمقق قمغم ٟمدم ط إٟمف سمؾ،  أص٤مسمٕمف

،  هذا سمٕمد اًمٙمت٤مب رم اعمذيمقر ضم٤مسمر طمدي٨م سيح هق يمام،  سمف أُمرهؿ اًمذى اًمتحٚمؾ

 ط اهلل رؾمقل ُمـ إُمريـ آظمر ٕنف اًمتٛمتع سمحج٦م إٓ أطمدا ٟمٜمّمح ٓ وم٢مٟمٜم٤م وًمذًمؽ

 ضمزئٜم٤م رم هلذا اًمتقوٞمح ُمـ ؿمٞمئ٤م ودمد،  اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم قمـ اعمّمٜمػ طمٙم٤مه يمام

ئد إًمٞمٝم٤م أوٗم٧م وىمد،  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ُمـ إًمٞمف اعمِم٤مر  اًمٓمٌٕم٦م رم شمٙمـ مل ه٤مُم٦م أظمرى ومقا

 .ُمٜمف إومم

 [(7113) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 احلج دم التٔتع وصمقب

 ذم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وؾمٜم٦م اإلمج٤مع ظم٤مًمػ أنف ادقمك ُمـ قمغم اًمِمٞمخ رد اٟمٔمر

 (.754-745 إًم٤ٌمين ُم٘م٤مٓت) يمت٤مب ذم اًمتٛمتع إجي٤مب

 اظمحِرم ْ٘اح ضمْؿ

 ش.خيٓم٥م وٓ يٜمٙمح وٓ اعمحرم يٜمٙمح ٓ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌك أن قمثامن طمدي٨م -

 .صحٞمح ش.خيٓم٥م وٓ»: ومٞمف ًمٚمؽمُمذى وًمٞمس اًمٌخ٤مرى إٓ اجلامقم٦م رواه

 أن»: قمٜمٝمام اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرج :سمٕبٗف

 ش.حمرم وهق ُمٞمٛمقٟم٦م شمزوج ط اًمٜمٌك

 وضم٤مء،  هريرة وأبك قم٤مئِم٦م قمـ ٟمحقه وصح» ش:4/45ش »اًمٗمتح» رم احل٤مومظ ىم٤مل

 . إًمٞمٝم٤م اًمرؾمقل يم٤من وأنف،  ُمثٚمف راومع أبك وقمـ طمالٓ يم٤من أنف ٟمٗمًٝم٤م ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ

، ش هذا يٕمٜمك» قمثامن حلدي٨م اعمٜمع قمغم وم٤مجلٛمٝمقر،  اعم٠ًمخ٦م هذه رم اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ

 احلج٦م هب٤م شم٘مقم ومال،  يم٤مٟم٧م يمٞمػ اًمقاىمٕم٦م رم اظمتٚمػ سم٠منف ُمٞمٛمقٟم٦م طمدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا 

. سمف ي١مظمذ سم٠من أومم ذًمؽ قمـ اًمٜمٝمك رم احلدي٨م ومٙم٤من،  اخلّمقصٞم٦م حتتٛمؾ وٕهن٤م، 

 يِمؽمى أن ًمف جيقز يمام يتزوج أن ًمٚمٛمحرم جيقز: اًمٙمقوم٦م وأهؾ وقمٙمرُم٦م قمٓم٤مء وىم٤مل
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 ومٞمف وسم٘مقًمف. أوًمف سمْمؿش يٜمٙمح وٓ»: سم٘مقًمف ومٞمف سم٤مًمتٍميح ومتٕم٘م٥م،  ًمٚمقـم٠م اجل٤مري٦م

 ش.خيٓم٥م وٓ»

 ذيمر وىمدش 2/714/7ش »اًمتح٘مٞمؼ شمٜم٘مٞمح» رم اهل٤مدى قمٌد اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

، ش اًمّمحٞمح» رم وىمٕم٧م اًمتك اًمٖمٚمٓم٤مت ُمـ هذا قمد وىمد»: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م

 شمزوضمٜمك»: ىم٤مًم٧م،  ٟمٗمًف سمح٤مل أقمرف واإلٟم٤ًمن،  وىمع ُم٤م هذا أن أظمؼمت وُمٞمٛمقٟم٦م

 سمـ ُمقؾمك قمـ داود أبق رواه ش.ُمٙم٦م ُمـ رضمٕمٜم٤م سمٕمدُم٤م طمالل وأن٤م ط اهلل رؾمقل

 ش.سمنف طمالل وٟمحـ ط اًمٜمٌك شمزوضمٜمك»: ٟمحقه إؾمامقمٞمؾ

ش صحٞمحف» رم أظمرضمف وىمد،  ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح داود أبك وؾمٜمد: ىمٚم٧م

 إول سم٤مًمٚمٗمظش 335،  6/332» أمحد وأظمرضمف. هف ذيمر دونش 738 ـ 4/737»

 قمـ قمٓمٗم٤من أبك وقمـ» -ش 7138». أجْم٤م ُمًٚمؿ ذط قمغم وهقش اًمتٜم٘مٞمح» رم اًمذى

. واًمدارىمٓمٜمك ُم٤مًمؽ رواهش  ـ حمرم وهق شمزوج رضمالً  يٕمٜمك ـ سمٞمٜمٝمام ومرق قمٛمر أن»: أبٞمف

 ص» واًمدارىمٓمٜمكش 5/66» اًمٌٞمٝم٘مك وقمٜمفش 7/349/77» ُم٤مًمؽ أظمرضمف. صحٞمح

 .سمف همٓمٗم٤من أبك قمـ احلّملم سمـ داود قمـش 399

 اهلل قمٌد أن ٟم٤مومع قمـ ُم٤مًمؽ روى صمؿ. ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

"  همػمه قمغم وٓ،  ٟمٗمًف قمغم خيٓم٥م وٓ،  اعمحرم يٜمٙمح ٓ»: ي٘مقل يم٤من قمٛمر سمـ

 .صحٞمح وؾمٜمده

 وؾمٜمدهش ٟمٙم٤مطمف رد ٟمٙمح وم٢من اعمحرم يٜمٙمح ٓ»: ىم٤مل قمغم قمـ اًمٌٞمٝم٘مك وروى 

 .أجْم٤م صحٞمح

 ي١ميد مم٤م قمٜمف اهلل رى قمثامن سمحدي٨م اًمٕمٛمؾ قمغم اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء واشمٗم٤مق: ىمٚم٧م

 أو احلدي٨م ظمٓم٠م اطمتامل يدومع،  اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء قمٜمد سمف اًمٕمٛمؾ وصمٌقت صحتف

 اإلُم٤مم ذه٥م وإًمٞمف،  قمٜمف اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ظمٓم٠م قمغم يدل ومذًمؽ،  ٟمًخف

 ٟمّم٥مش اٟمٔمر» اعمٕم٤مٟمك ذح ذم ًمّمٜمٞمٕمف ظمالوم٤م واعمٜمًقخ اًمٜم٤مؾمخ» يمت٤مسمف رم اًمٓمح٤موى

 ش.3/774»  اًمراي٦م

 ([7137) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 زماحلج التٔتع

ـْ    َرؾُمقلِ  قَمغَم  ىَمِدُْم٧ُم : ىَم٤مَل  قَمٜمُْف، اهللُ  َريِضَ  ُُمقؾَمك َأِب  قَم
ِ
 ُُمٜمِٞمٌخ  َوُهقَ  ط اهلل

،
ِ
ٌَْٓمَح٤مء ِل   سم٢ِِمْهاَللِ  َأْهَٚمْٚم٧ُم : ىُمْٚم٧ُم  ىَم٤مَل  ،(َأْهَٚمْٚم٧َم؟ سمِؿَ : »وَمَ٘م٤مَل  سم٤ِمًْم  َهْؾ »: ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ

ـْ  ؾُمْ٘م٧َم  ،: ىُمْٚم٧ُم  ش؟َهْدٍي  ُِم ٌَْٞم٧ِم  وَمُٓمْػ : »ىَم٤مَل  َٓ َٗم٤م سم٤ِمًْم ْرَوِة، َوسم٤ِمًمّمَّ  وَمُٓمْٗم٧ُم ش طِمؾَّ  صُمؿَّ  َواعْمَ

ٌَْٞم٧ِم  َٗم٤م سم٤ِمًْم َةً  َأتَْٞم٧ُم  صُمؿَّ  َواعْمَْرَوِة، َوسم٤ِمًمّمَّ ـْ  اُْمَرأ َٚم٧ْم  وَمَٛمَِمَٓمْتٜمِل ىَمْقُِمل، ُِم ًَ   َرْأِد  َوهَم

 إِذْ  سم٤ِمعْمَْقؾِمِؿ، ًَمَ٘م٤مِئؿٌ  وَم٢ِمين   قُمَٛمَر، َوإَُِم٤مَرةِ  سَمْٙمرٍ  َأِب  إَُِم٤مَرةِ  ذِم  سمَِذًمَِؽ  اًمٜم٤َّمَس  ُأوْمتِل وَمُٙمٜم٧ُْم 

ِؽ، ؿَم٠ْمنِ  ذِم  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأُِمػمُ  َأطْمَدَث  َُم٤م شَمْدِري َٓ  إِٟمََّؽ : وَمَ٘م٤مَل  َرضُمٌؾ، ضَم٤مَءيِن  ًُ : وَمُ٘مْٚم٧ُم  اًمٜم 

٤َم ـْ  اًمٜم٤َّمُس، َأهي    َأوْمَتْٞمٜم٤َمهُ  يُمٜم٤َّم َُم
ٍ
ء ، وَمٌِفِ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  ىَم٤مِدمٌ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأُِمػمُ  وَمَٝمَذا وَمْٚمَٞمتَِّئدْ  سمٌَِمْ قا  وَم٤مْئَتٛم 

ِؽ  ؿَم٠ْمنِ  ذِم  َأطْمَدصْم٧َم  اًمَِّذي َهَذا َُم٤م: اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأُِمػمَ  َي٤م ىُمْٚم٧ُم  ىَمِدَم، وَمَٚمامَّ  ًُ  َٟم٠ْمظُمذْ  إِنْ : ىَم٤مَل  اًمٜم 

  سمِِٙمَت٤مِب 
ِ
، قَمزَّ  اهللَ  وَم٢ِمنَّ  اهلل   َواًْمُٕمْٛمَرةَ  احْل٩َمَّ  َوَأمِت قا ﴿: ىَم٤مَل  َوضَمؾَّ

ِ
َّ
ِ
 َوإِنْ [ 796: اًمٌ٘مرة] ﴾لِل

ٜم٦َّمِ  َٟم٠ْمظُمذْ  ًُ اَلةُ  قَمَٚمْٞمفِ  َٟمٌِٞم ٜم٤َم سمِ اَلم، اًمّمَّ ًَّ ِلَّ  وَم٢ِمنَّ  َواًم  .اهْلَْدَي  َٟمَحرَ  طَمتَّك حَيِؾَّ  مَلْ  ،ط اًمٜمٌَّ

 [:اإلوام قال]

 ُمٓمٚم٘م٤ًم، أُمراً  احل٩م سم٢ممت٤مم أُمرت ىمد أهن٤م سم٤مٔي٦م قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اؾمتدٓل وضمف

 ط ُمٜمف سمف إُمر صم٧ٌم ىمد اًمٗمًخ أن واجلقاب اًمٕمٛمرة، إمم احل٩م ومًخ قمٜمده ومٞمدظمؾ

 ط ي٠مُمر أن يٕم٘مؾ وٓ قمٜمف، اهلل ريض ُمقؾمك أبق ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ

 . اعمراد وهق أي٦م، شمِمٛمٚمف ٓ اًمٗمًخ أن قمغم ذًمؽ ومدل اًم٘مرآن، سمخالف

 ذم شم٘مدم وم٘مد اهلدي، ٟمحر طمتك حيؾ مل ط سم٠منف قمٜمف اهلل ريض اطمتج٤مضمف وأُم٤م

 ُمثؾ ًمٗمٕمٚم٧م اهلدي ؾم٘م٧م أين ومٚمقٓ: »ىمقًمف وهق ذًمؽ، ؾم٥ٌم ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م

 . قمٜمف اهلل ريض قمٜمف ظمٗمٞم٧م ىمد اًمٗمًخ ؾمٜم٦م أن قمغم دًمٞمؾ وهذاش سمف أُمرشمٙمؿ اًمذي

 [778 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]
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 زماظمتَة الّقل إىل عٔر رصمقع

 أصح٤مب أظمرضمف .وٕمٞمػش. اًمٕمٛمرة إمم احل٩م ومًخ يٕمٜمل. ظم٤مص٦م ًمٜم٤م سمؾ»

 رسمٞمٕم٦م قمـش 3/468» وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل واًمدارىمٓمٜمل واًمدارُمل اًمؽمُمذي إٓش اًمًٜمـ»

 رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م :ىم٤مل أبٞمف قمـ احل٤مرث سمـ سمالل سمـ احل٤مرث قمـ اًمرمحـ قمٌد أب سمـ

 ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م .ومذيمره: ىم٤مل قم٤مُم٦م؟ ًمٚمٜم٤مس أم ظم٤مص٦م؟ ًمٜم٤م احل٩م ومًخ! اهلل

 سمٛمٕمروف، ًمٞمس أنف إمم أمحد اإلُم٤مم أؿم٤مر سمؾ أطمد، يقصم٘مف مل هذا احل٤مرث وم٢من وٕمٞمػ،

 اعمت٤مسمٕم٦م، قمٜمد يٕمٜمل ُم٘مٌقل،ش: اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل .ي٠ميت يمام هذا طمديثف ووٕمػ

 ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ٟم٘مٚمف ُم٤م وأُم٤م .اعم٘مدُم٦م ذم قمٚمٞمف ٟمص يمام احلدي٨م، ومٚملم وإٓ

 وم٢من اًمت٤مسمٕملم، صم٘م٤مت ُمـ: هذا احل٤مرث ذم ىم٤مل أنف احل٤مومظ قمـش 4/281ش »إوـم٤مر

 وًمذيمر ،شاًمت٘مري٥م» ذم ًمقصم٘مف قمٜمده صم٘م٦م يم٤من ًمق ٕنف أوه٤مُمف، ُمـ ومٝمق قمٜمف، هذا صح

ش اعم٤ًمئؾ» ذم داود أبق ىم٤مل سمؾ يٙمـ، مل ذًمؽ ويمؾ ،شاًمتٝمذي٥م» أصٚمف ذم وصم٘مف ُمـ

 سمالل وُمـ: ىم٤مل احل٩م؟ ومًخ ذم احل٤مرث سمـ سمالل طمدي٨م: ٕمحد ىمٚم٧مش: 312 ص»

 أن ذم طمدي٨م يّمح ًمٞمس!  قمٜمف؟ روى وُمـ!  سمالل؟ سمـ احل٤مرث أو احل٤مرث سمـ

 ظمالوم٦م وصدر سمٙمر، أب ظمالوم٦م ذم سمف يٗمتل ُمقؾمك أبق وهذا ظم٤مص٦م، هلؿ يم٤من اًمٗمًخ

 ش:7/288ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل .قمٛمر

 إؾم٤مـملم شمٚمؽ سمٛمثٚمف يٕم٤مرض وٓ يٙمت٥م: ومال احل٤مرث، سمـ سمالل طمدي٨م وأُم٤م

 ـم٤مف إن طمجف يٗمًخ أن سم٤محل٩م ًمٚمٛمٝمؾ يرى أب يم٤من: أمحد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل اًمث٤مسمت٦م،

 ،ط اهلل رؾمقل ُمـ إُمريـ آظمر هق: اعمتٕم٦م ذم وىم٤مل واعمروة، اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م

 سمـ سمالل ومحدي٨م: ٕب وم٘مٚم٧م: اهلل قمٌد ىم٤مل ،شقمٛمرة طمجٙمؿ اضمٕمٚمقا » :ط وىم٤مل

 هذا يٕمرف ٓ سمف، أىمقل ٓ: ىم٤ملش ظم٤مص٦م ًمٜم٤م» :ىمقًمف يٕمٜمل احل٩م؟ ومًخ ذم احل٤مرث

 طمدي٨م ًمٞمس سم٤معمٕمروف، إؾمٜم٤مده ًمٞمس طمدي٨م هذا ،شاحل٤مرث اسمٜمف يٕمٜمل: ىمٚم٧م» اًمرضمؾ

 وأن اإلُم٤مم، ىمقل صح٦م قمغم يدل ومم٤م :اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل .سمث٧ٌم قمٜمدي احل٤مرث سمـ سمالل

 يٗمًخقا  أن أُمرهؿ اًمتل اعمتٕم٦م شمٚمؽ قمـ أظمؼم ط اًمٜمٌل أن يّمح، ٓ احلدي٨م هذا

 ُمـ هذا!  ظم٤مص٦م؟ هلؿ أهن٤م هذا سمٕمد قمٜمف يث٧ٌم ومٙمٞمػ إبد، ٕبد أهن٤م إًمٞمٝم٤م طمجٝمؿ
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 يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م» :وي٘مقل سم٤مًمٗمًخ، ي٠مُمرهؿ ويمٞمػ اعمح٤مل، أحمؾ

 ٟمِمٝمد ومٜمحـ سمٕمدهؿ؟ ُمـ دون سم٤مًمّمح٤مسم٦م، خمتص ذًمؽ أن قمٜمف يث٧ٌم صمؿ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م

 .قمٚمٞمف همٚمط وهق ط اهلل رؾمقل قمـ يّمح ٓ هذا احل٤مرث سمـ سمالل طمدي٨م أن سم٤مهلل

 اعمتٕم٦م أن ذر أب قمـ وهمػمهؿش اًمًٜمـ» وأصح٤مبش صحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ رواه ُم٤م وأُم٤م

 ٓ ومٝمذا اعمتٕم٦م، أصؾ سمف أريد إن ُمقىمقوم٤م، يمقٟمف ُمع ومٝمذا ظم٤مص٦م، هلؿ يم٤مٟم٧م احل٩م ذم

 اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم ضمقازه٤م قمغم ُمتٗم٘مقن اعمًٚمٛمقن سمؾ اعمًٚمٛملم، ُمـ أطمد سمف ي٘مقل

ـْ ﴿ :اًمرمحـ يمت٤مب ذم هل ذر أب٤م اهلل رطمؿ :أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل وًمذًمؽ  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم

 ذيمره٤م اًمت٠مويؾ، ُمـ وضمقه صمالصم٦م اطمتٛمؾ احل٩م، ومًخ ُمتٕم٦م سمف أريد وإن .﴾احْل٩َم   إمَِم 

 اًمذي احلدي٨م هذا وٕمػ قمغم اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م همروٜم٤م وم٢من ؿم٤مء، ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م اًم٘مٞمؿ، اسمـ

 أن ُمع أومْمؾ، أواًم٘مران اإلومراد ويرى احل٩م ُمتٕم٦م أومْمٚمٞم٦م إمم يذه٥م ٓ ُمـ سمف حيت٩م

ش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اؾمت٘مّم٤مه٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم ط قمٜمف اًمث٤مسم٧م ظمالف ذًمؽ

 سمالل سمـ واحل٤مرثش: 7/718ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ وىم٤مل .هٜم٤مك ُمـ ومٚمتٓمٚم٥م

 يمام سمٞم٘ملم، ظمالومف صح وىمد احلدي٨م، صحٞمح ذم اخلؼم هذا أطمد خيرج ومل جمٝمقل،

ىم٦م أن اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ـمريؼ ُمـ أوردٟم٤م  أُمرهؿ إذ اهلل ًمرؾمقل ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ها

 :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ٕبد؟ أم هذا أخٕم٤مُمٜم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: اًمٕمٛمرة إمم احل٩م سمٗمًخ

 رد ذم آؾمتدٓل اعمِمٝمقر ُمـ: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه .ُمًٚمؿ رواه ش.إبد ٕبد سمؾ»

 قمٛمر قمـ صم٧ٌم سمام وضمقسمف سمؾ اًمتٛمتع، أومْمٚمٞم٦م قمغم ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م هذا ضم٤مسمر طمدي٨م دًٓم٦م

 ذًمؽ، قمغم ييب يم٤من أنف قمٛمر قمـ صم٧ٌم سمؾ احل٩م، ُمتٕم٦م قمـ اًمٜمٝمل ُمـ وقمثامن

 إظمذ قمـ هلؿ وص٤مدا اًمٜم٤مس ُمـ ًمٙمثػم ومتٜم٦م ذًمؽ ص٤مر طمتك ، قمثامن قمـ ُمثٚمف وروي

 وؾمٜم٦م سمًٜمتل قمٚمٞمٙمؿ» :ط سم٘مقًمف ذًمؽ ويدقمٛمقن وهمػمه، اعمذيمقر ضم٤مسمر سمحدي٨م

 وٟمحـ ،شوقمٛمر سمٙمر أب سمٕمدي، ُمـ سم٤مًمٚمذيـ اىمتدوا» :وىمقًمف ،شاًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء

 هذيـ أن: إول :وضمقه ُمـ اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م قمغم همػمة آؾمتدٓل هذا قمـ ٟمجٞم٥م

 ًمًٜمتف خم٤مًمٗم٤م يمقٟمف طم٤مًم٦م ذم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء أطمد اشم٤ٌمع ىمٓمٕم٤م هبام يراد ٓ احلديثلم

 قمـ صح ُم٤م هذا أُمثٚم٦م وُمـ ذًمؽ، ُمـ طم٤مؿم٤مه عمخ٤مًمٗمتٝم٤م، ىمّمدا ٓ سم٤مضمتٝم٤مده، ط

 قمثامن وإمت٤مم!!   ويّمكم يتٞمٛمؿ أن اح٤مء جيد ٓ ُمـ يٜمٝمك يم٤من أنف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر
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 يِمؽ ومال ُمِمٝمقر، صم٤مسم٧م هق يمام ىمٍمه٤م ط قمٜمف اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م أن ُمع ُمٜمك ذم اًمّمالة

 إُمر يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمًٜم٦م، اعمخ٤مًمٗم٦م إُمثٚم٦م هذه ُمثؾ ذم يتٌٕم٤من ٓ أهنام قم٤مىمؾ،

 قمٚمام قمٜمدمه٤م ًمٕمؾ: ي٘م٤مل ٓ .هب٤م ط أُمره سمثٌقت ًمٚم٘مٓمع اعمتٕم٦م قمـ هنٞمٝمام ذم هٙمذا

 قمـ يم٤من إٟمام هنٞمٝمام أن ـمرق ُمـ صم٧ٌم ىمد :ٟم٘مقل ٕنٜم٤م قمٜمٝم٤م، هنٞم٤م وًمذًمؽ قمٜمٝم٤م، سم٤مًمٜمٝمل

 أنف ُمقؾمك أب قمـش 7/51» وأمحدش 4/46» ُمًٚمؿ روى وم٘مد طم٤مدث، واضمتٝم٤مد رأي

 أطمدث ُم٤م شمدري ٓ وم٢مٟمؽ ومتٞم٤مك، سمٌٕمض رويدك: رضمؾ ًمف وم٘م٤مل سم٤معمتٕم٦م، يٗمتل يم٤من

 اًمٜمٌل أن قمٚمٛم٧م ىمد: قمٛمر وم٘م٤مل وم٠ًمخف، سمٕمد، ًم٘مٞمف طمتك سمٕمد، اًمٜمًؽ ذم اعم١مُمٜملم أُمػم

 صمؿ إراك، ذم هبـ ُمٕمرؾملم ئمٚمقا  أن يمره٧م وًمٙمـ وأصح٤مسمف، ومٕمٚمف ىمد ط

 ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ وهذاش. 5/21» أجْم٤م اًمٌٞمٝم٘مل ورواه .رؤوؾمٝمؿ شم٘مٓمر احل٩م ذم يروطمقن

 اًمتحٚمؾ ومٞمٝم٤م اًمتل هل قمٜمٝم٤م هنك اًمتل اعمتٕم٦م أن إمم ُمٜمف إؿم٤مرة قمٜمف اهلل ريض قمٛمر

 اًم٘مران ُمتٕم٦م ومٞمف يِمٛمؾ آظمر شمٕمٚمٞمؾ قمٜمف صح ىمد وًمٙمـ فم٤مهر، هق يمام احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة

 اهلل إن :ىم٤مل قمٛمر ىم٤مم ومٚمام ،ط اهلل رؾمقل ُمع متتٕمٜم٤م :قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر وم٘م٤مل أجْم٤م

 واًمٕمٛمرة احل٩م وم٠ممتٛمقا  ُمٜم٤مزًمف، أنزل ىمد اًم٘مرآن وإن ؿم٤مء، سمام ؿم٤مء ُم٤م ًمرؾمقًمف حيؾ يم٤من

 وأتؿ حلجتٙمؿ، أتؿ وم٢مٟمف قمٛمرشمٙمؿ: ُمـ طمجٙمؿ وم٤مومّمٚمقا  اهلل، أُمريمؿ يمام هلل

 قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن ذيمرٟم٤م مم٤م ومث٧ٌمش. 5/27» واًمٌٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ أظمرضمف .ًمٕمٛمرشمٙمؿ

 وهنك قمٜمف، هنك ط وهق سم٤مإلومراد، وم٠مُمر ط ؾمٜمتف سمف ظم٤مًمػ سمام اًم٘مرآن ُمـ آي٦م شم٠مول

 يمٛمقىمٗمٜم٤م هٜم٤م قمٛمر ُمـ ُمقىمٗمٜم٤م يٙمقن أن جي٥م وهلذا هب٤م، أُمر ط وهق اعمتٕم٦م، قمـ قمٛمر

 قمٛمر أن: اًمث٤مين .ومرق وٓ ويّمكم، يتٞمٛمؿ أن اح٤مء جيد ٓ اًمذي اجلٜم٥م هنٞمف ذم ُمٜمف

 اعمتٕم٦م، قمـ هنٞمف قمـ رضمع أنف ُمٜمف ي١مظمذ أن يٛمٙمـ ُم٤م قمٜمف ورد ىمد قمٜمف، اهلل ريض

 يٜمٝمك أن أراد قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن احلًـ قمـ صحٞمح سمٜمدش 5/743» أمحد ومروى

 يٜمٝمٜم٤م ومل ،ط اهلل رؾمقل ُمع متتٕمٜم٤م ىمد ًمؽ، ذاك ًمٞمس: أب ًمف وم٘م٤مل احل٩م، ُمتٕم٦م قمـ

 .قمٛمر ذًمؽ قمـ وم٠مضب ذًمؽ، قمـ

 اهلٞمثٛمل ىم٤مل يمام قمٛمر، ُمـ وٓ أب، ُمـ يًٛمع مل - اًمٌٍمي وهق - احلًـ: ىمٚم٧م

 ًمف، يِمٝمد ُم٤م ضم٤مء ىمد ًمٙمـ صحٞمح٤م، قمٛمر إمم ؾمٜمده ًمٙم٤من ذاك وًمقٓ ،ش3/236»

 :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمدش 7/375ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي ومروى
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 ًمق: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىم٤مل اعمتٕم٦م، قمـ هنك قمٜمف اهلل ريض قمٛمر إن: ي٘مقًمقن»

 قمٌد ـمريؼ ُمـ رواهش. طمجتل ُمع جلٕمٚمتٝم٤م طمجج٧م صمؿ ُمرشملم قم٤مم ذم اقمتٛمرت

 حيدث ـم٤مووؾم٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ؿمٕم٦ٌم طمدصمٜم٤م: ىم٤مل زي٤مد سمـ اًمرمحـ

 سمـ اًمرمحـ قمٌد همػم ُمٕمروومقن، صم٘م٤مت رضم٤مًمف ضمٞمد ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م .قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 يتٗمرد ومل سمف، سم٠مس ٓ: زرقم٦م أبق وىم٤مل صدوق،: طم٤مشمؿ أبق ىم٤مل اًمرص٤ميص، وهق زي٤مد

 قمٜمف سم٢مؾمٜم٤مده ؾمٚمٛم٦م قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ أجْم٤م اًمٓمح٤موي أظمرضمف وم٘مد سمف،

 وم٘م٤مل طمزم اسمـ صححف وىمد أجْم٤م، ضمٞمد وؾمٜمده ُمثٚمف، ومذيمر :قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل

 سمٜمٝمل ذًمؽ قمغم اعمحتجلم اعمتٕم٦م، سمٛمٗمْمقًمٞم٦م اًم٘م٤مئٚملم قمغم اًمرد صدد ذمش 7/717»

 إسم٤مطم٦م قمغم ُمتٗم٘مقن ٕهنؿ واًمِم٤مومٕمٞمقن: واح٤مًمٙمٞمقن احلٜمٗمٞمقن ظم٤مًمٗمف هذا :قمٜمٝم٤م قمٛمر

 ـمريؼ ُمـ رويٜم٤م احل٩م، ذم هب٤م اًم٘مقل إمم اًمرضمقع قمٛمر قمـ صح وىمد احل٩م، ُمتٕم٦م

: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ ـم٤مووس قمـ يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ؿمٕم٦ٌم

 ُمـ أجْم٤م ورويٜم٤مه قمٛمرة، طمجتل ُمع جلٕمٚم٧م طمجج٧م صمؿ ُمرشملم ؾمٜم٦م ذم ًمقاقمتٛمرت

 ريض قمٛمر رضمع وم٘مد ـمرق، ُمـ أجْم٤م ورويٜم٤مه سمف، يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ

 ومٙم٤من قمٜمف، اهلل ريض سمف، اًمٔمـ هق وذًمؽ ًمٚمًٜم٦م، اشم٤ٌمقم٤م سم٤معمتٕم٦م اًم٘مقل إمم قمٜمف اهلل

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد اًمؽممج٦م، طمدي٨م وٕمػ قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م مجٚم٦م ُمـ ذًمؽ

 (.55-51/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 الَٔرة إىل احلج فسخ

ٌَّٞمٜم٤م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ ، ًَم َف: يمٜم٤َّم إذا طمتك سم٤محل٩م   رؾمقل قمكم ومدظمؾ طمْْم٧م، سمَِنِ

 ش.!قم٤مئِم٦م؟ ي٤م يٌٙمٞمؽ ُم٤م»: وم٘م٤مل أبٙمل، وأن٤م ط اهلل

ـْ  مل ًمٞمتٜمل طِمْم٧م،: وم٘مٚم٧م  رء ذًمؽ إٟمام! اهلل ؾمٌح٤من» :وم٘م٤مل! طمجج٧م أيم

 ش. سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقذم ٓ أن هَمػْمَ  يمٚمَّٝم٤م: اعمٜم٤مؾمَؽ  اْٟمًِٙمل»: وم٘م٤مل :ش  آدم سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف

 إٓ قمٛمرة: ومٚمٞمجٕمٚمٝم٤م قمٛمرة: جيٕمٚمٝم٤م أن ؿم٤مء ُمـ» :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ُمٙم٦م دظمٚمٜم٤م ومٚمام

 ش.اهلَْدُي  ُمٕمف يم٤من ُمـ
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 ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمام. اًمٜمحر يقم اًمٌ٘مر ٟم٤ًمئف قمـ ط اهلل رؾمقل وذسمح: ىم٤مًم٧م 

طِمٌِل أتَْرضمعُ ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: وـمٝمرت اًمٌٓمح٤مء  وقمٛمرة، سمح٩م َصَقا

؟ أن٤م وأرضمع  سمٙمر، أب سمـ اًمرمحـ قمٌد ط اهلل رؾمقل وم٠مُمر! سم٤محل٩م 

٧ٌَّْم  اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم هب٤م ومذه٥م  وىمد. ُمًٚمؿ ذط قمغم إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م». سم٤مًمٕمٛمرة وَمَٚم

ْؼ  مل وًمٙمٜمف أظمرضمف، ًُ  ـمرومف إٓ ُمٜمف َي

: ىم٤مل ط أنف وومٞمف سمٜمحقه: أظمرى رواي٦م قمغم ًمٗمٔمف ؾم٤مئر ذم وأطم٤مل إول،

 أن ؿم٤مء ُمـ»: ىمقًمف دون أشمٞم٦م: اًمرواي٦م ذم يمام اًمّمقاب هق وهذا".  قمٛمرة اضمٕمٚمقه٤م»

 هذه رووا اًمذيـ اًمث٘م٤مت يمؾ دون ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد سمف شمٗمرد ُمٜمٙمر، وم٢مٟمف :ش قمٛمرة جيٕمٚمٝم٤م

 ُمٙم٦م، دظمقل سمٕمد اًمتخٞمػم هذا ُمٜمٝم٤م رء ذم ومٚمٞمس قم٤مئِم٦م، قمـ اًمٓمرق مجٞمع ُمـ اًم٘مّم٦م

 وهق ،ش7559» اعمت٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمريؼ ذم يمام احلٚمٞمٗم٦م، ذي قمٜمد سمٕمْمٝم٤م ذم هق وإٟمام

 ش.اعمحٗمقظ

 اًمًٜم٦م ُمقؾمؿ ذم ومقضمئ٧م أنٜمل: اًمتح٘مٞمؼ هذا حترير قمغم اًم٤ٌمقم٨م أن واقمٚمؿ

ٟمٜم٤م ُمـ إؾم٤مشمذة أطمد أن: ُمٗم٤مده سمخؼمش 7393» اح٤موٞم٦م  ىمد -احلدي٨م أهؾ -إظمقا

 اًمٗمًخ أطم٤مدي٨م قمٚمٞمف شمدل اًمذي اًمٕمٛمرة، إمم احل٩م ومًخ سمقضمقب اًم٘مقل قمـ رضمع

!  ًمٚمقضمقب اعمٜم٤مذم اًمتخٞمػم ُمـ هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم سمام حمتج٤مً  وهمػمه٤م، إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر

 ومٝم٤م إدًم٦م، ُمـ طميين ُم٤م وذيمرت مح٤مد، ومٞمف أظمٓم٠م ؿم٤مذ، طمدي٨م سم٠منف يقُمئذٍ  وم٠مضم٧ٌم

 ُمًٌٓم٤مً  ذًمؽ ذم اًمٌح٨م سميورة ىمْم٧م اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٜم٤م اهلل سمٕم٨م ىمد أن ٟمحـ

ه ٓ سمام حم٘م٘م٤ًم،  .اًمتقومٞمؼ وزم واهلل. أقمٚمؿ ومٞمام آظمر ُمٙم٤من ذم حمرراً  شمرا

 (37/ 6) داود أب ؾمٜمـ صحٞمح

 الَٔرة إىل احلج فسخ

 ًمٞم٤مل ٕرسمع ط اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ قم٤مئِم٦م ُمقمم ذيمقان قمـ

 ُمـ اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م همْم٤ٌمن، وهق طمجتف ذم احلج٦م ذي ُمـ مخس أو ظمٚمقن

 وًمق يؽمددون، ومٝمؿ سم٠مُمر أُمرهتؿ أين ؿمٕمرت أُم٤م»: وم٘م٤مل! اًمٜم٤مر؟ اهلل أدظمٚمف أهمْمٌؽ
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 يمام أطمؾ طمتك اؿمؽميتف وٓ اهلدي ؾم٘م٧م ُم٤م اؾمتدسمرت ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م يمٜم٧م

 ش. طمٚمقا 

 .اًمٕمٛمرة إمم احل٩م سمٗمًخ ط أُمره: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 ،شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمره٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ُمثؾ احلدي٨م وهذا :[ىم٤مل صمؿ

 إمم احل٩م سمٗمًخ اهلدي يًقىمقا  مل اًمذيـ واًم٘م٤مرٟملم اعمٗمرديـ ط أُمره يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م

 وطمٙم٤مي٦م ،شإؾمح٤مق ُمًٜمد»: إول خمرضمف ًمٕمزة هد سم٤مًمذيمر ُمٜمٝم٤م هذا وآصمرت اًمٕمٛمرة،

 شمرددهؿ أن قمٚمام سم٤مًمٗمًخ، إُمر شمٜمٗمٞمذ ذم أصح٤مسمف شمردد سم٥ًٌم ط همْمٌف قم٤مئِم٦م

 يمام هق وإٟمام قم٤مدهتؿ، ُمـ ًمٞمس ذًمؽ وم٢من ُمٜمٝمؿ، قمّمٞم٤من قمـ يٙمـ مل قمٜمٝمؿ اهلل ريض

 ٓ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤مٟمقا  ٕهنؿ وذًمؽ ،شه٤مسمقا  يم٠مهنؿ» :وهمػمه أمحد قمٜمد احلٙمؿ راويف ىم٤مل

. ضمٝم٦م ُمـ هذا اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام احل٩م أج٤مم ذم اًمٕمٛمرة يٕمرومقن

 ؾمٕم٦م إُمر ذم أن ومٔمٜمقا  ُمٕمٝمؿ، حيؾ مل ط اًمٜمٌل رأوا أهنؿ: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 .قمٜمٝمؿ اهلل ريض شمٜمٗمٞمذه إمم سم٤مدروا إُمر هلؿ وأيمد اًم٥ًٌم ُمٜمف قمرومقا  ومٚمام ومؽمددوا،

 - اخل٤مص٦م سمٕمض وومٞمٝمؿ - اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم سم٤مل ومام يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا

 إُمر، أول ذم اًمٙمرام إصح٤مب أوئلؽ قمرومف ىمد يٙمـ مل ُم٤م قمرومقا  وىمد يتٛمتٕمقن، ٓ

 يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م»: إطم٤مدي٨م شمٚمؽ سمٕمض ذم ط ىمقًمف ذًمؽ وُمـ

 !قمٜمٝم٤م؟ اهلل ريض قم٤مئِم٦م دقمقة شمّمٞمٌٝمؿ أن خيِمقن أٓ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م

 (.784-783/ 7/ 6)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 والَٔرة احلج زمني اجلٔع عـ الٕٖل دم ورد وا ضَػ

 إٓ اًمذه٥م ًمٌس وقمـ احلرير، ًمٌس قمـ هنك[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 اًمٗمْم٦م،[ و اًمذه٥م] آٟمٞم٦م ذم اًمنمب وقمـ اًمٜمٛمقر،[ ضمٚمقد] ريمقب وقمـ ُم٘مٓمٕم٤ًم،

 .وٕمٞمػش. وقمٛمرة طم٩م سملم مجع وقمـ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]
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 خم٤مًمٗمتف ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م ُمٜمف: إظمػم اًمٜمٝمل: احلدي٨م هذا ُمـ يًتٜمٙمر وإٟمام

  .اعمتقاشمرة ًمألطم٤مدي٨م

 (268/ 71/7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 احلج قبؾ الَٔرة عـ الٕٖل دم ورد وا ضَػ

 .ُمٜمٙمرش. احل٩م ىمٌؾ اًمٕمٛمرة قمـ هنك»

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يمثػمة: احل٩م ىمٌؾ ط اقمتامره ذم وم٤مٕطم٤مدي٨م ُمٜمٙمر: قمٜمدي واحلدي٨م

 .وهمػممه٤م"اًمّمحٞمحلم"ذم

 (.277/ 71/7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 الّران عـ الٕٖل شمبت هؾ

ـِ  ظَمْٞمَقانَ  اهلُٜم٤َمِئل ؿَمْٞمخ أب قمـ  ُمـ إؿمٕمري: ُمقؾمك أب قمغم ىمرأ  ممـ -ظَمْٚمَدةَ  سْم

 أن شمٕمٚمٛمقن هؾ: ط اًمٜمٌل ٕصح٤مب ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من أب سمـ ُمٕم٤موي٦م أن: -اًمٌٍمة أهؾ

: ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  اًمٜمٛمقر؟ ضمٚمقد وريمقب ويمذا، يمذا قمـ هنك ط اهلل رؾمقل

 إهن٤م أُم٤م: وم٘م٤مل! ومال هذا أُم٤م: وم٘م٤مًمقا  واًمٕمٛمرة؟ احل٩م سملم ُيْ٘مرنَ  أن هنك أنف ومتٕمٚمٛمقن

 احل٩م سملم اًمَ٘مْرنِ  قمـ اًمٜمٝمل إٓ صحٞمح: طمدي٨م: ىمٚم٧م. »ٟمًٞمتؿ وًمٙمٜمٙمؿ ُمٕمٝمـ:

 مجٕمقا  اًمذيـ ط إىمراره وومٞمٝم٤م اعمت٘مدُم٦م، إطم٤مدي٨م عمخ٤مًمٗمتف ُمٜمٙمر: ومٝمق واًمٕمٛمرة:

 إمم احل٩م يٗمًخ أن اهلدي َيًِؼ  مل ُمـ وأُمُره اهلدي، وؾم٤مىمقا  واًمٕمٛمرة احل٩م سملم

 يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: " ط وىمقًمف اًمؽموي٦م، يقم سم٤محل٩م يٚمٌَل  صمؿ اًمٕمٛمرة،

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م

ْؼ  مل اًمذي اًمِ٘مَرانِ  قمغم محٚمف ًمقضم٥م إؾمٜم٤مده صم٧ٌم اًم٘مران قمـ اًمٜمٝمل أن وًمق ًَ  ُمٕمف ي

 شم٘مدم، يمام إًمٞمف ي٤ٌمدروا مل اًمذيـ قمغم وهمْم٥م سمٗمًخف، أهٚمف أُمر ط اًمٜمٌل ٕن اهلَْدي:
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٤م. فم٤مهر هق يمام اعمذيمقر اًم٘مران قمـ اًمٜمٝمل ُمٕمٜمك ذم وذًمؽ  داقمل ومال يث٧ٌم: مل وهق َأُمَّ

 .ًمت٠مويٚمف

 (84-84/ 6) داود أب ؾمٜمـ صحٞمح

 التٔتع يٌّٕع زمامذا

 ُمـ وُمٜمٝمؿ أهٚمف، إمم رضمع إذا سم٠منف ي٘مقل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اًمتٛمتع، يٜم٘مٓمع سمامذا ُمداظمٚم٦م:

 إدًم٦م؟ قمٚمٞمف دًم٧م اًمذي اًمّمحٞمح اًم٘مقل هق ومام اًم٘مٍم، ُم٤ًموم٦م رضمع إذا ي٘مقل

 ُم٤مذا؟ يٜم٘مٓمع سمؿ شم٘مقل، مم٤م يمثػماً  قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمتٛمتع ُمداظمٚم٦م:

 يُمؾَّ  ًمف ضم٤مز اإلٟم٤ًمن حَتَٚمَّؾ وم٢مذا اًمَتَحٚم ؾ، هق اًمتٛمتع اًمتٛمتع، يٜم٘مٓمع ٓ اًمِمٞمخ:

 ظم٤مرج آظمر سمٚمد إمم ظمرج أو هق طمٞم٨م سم٘مل ومًقاء وضمؾ، قمز اهلل أب٤مطمف مم٤م رء

 قمـ أضمٌتؽ احل٩م، أؿمٝمر ُمـ ؿمٝمر ذم يم٤مٟم٧م اًمٕمٛمرة أن دام ُم٤م رء ي٘مٓمٕمف ومال احلرم،

 ؾم١ماًمؽ؟

 قمٜمف؟ اهلدي ؾم٘مقط أىمّمد أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 قمٜمف؟ اهلدي يً٘مط ٓ اًمِمٞمخ:

 ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ ُمداظمٚم٦م:

 يً٘مط؟ يمٞمػ قمٜمف، يً٘مط ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمتنميؼ أج٤مم ُمـ يقم ذم هُيْدي أن قمٚمٞمف اًمقاضم٥م هق ًمٙمـ

 اإلٟم٤ًمن أتك إذا: ي٘مقل ُمـ أن ؿمٞمخ، ي٤م واوح٤مً  ًمٞمس اًم١ًمال ًمٕمؾ ُمداظمٚم٦م:

 أهٚمف، إمم يرضمع أن وأراد قمٛمرة، أظمذ صمؿ احل٩م، أؿمٝمر ذم احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة ُمتٛمتٕم٤مً 

 ُم٤ًموم٦م رضمع إذا إٟمف ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ قمٚمٞمف، هدي ٓ وم٢مٟمف أهٚمف رضمع إذا: ىم٤مل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ

 .قمٚمٞمف هدي ٓ ىَمٍٍم 
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 .يً٘مط ٓ اهلدي أضمٌتؽ، أن٤م قم٤مرف أن٤م أظمل، ي٤م اهلدي أؾم٘مط اًمذي ُم٤م اًمِمٞمخ:

 اًمذي ُم٤م سمٚمده، إمم وقم٤مد ظمرج اًمذي هذا قمـ ؾم٘مط اهلدي: ىم٤مئؾ ىم٤مل إذا ًمٙمـ

ـْ ﴿: ي٘مقل ورسمٜم٤م ذًمؽ، قمغم دًمٞمؾ وٓ اًمرأي هق إٟمام أؾم٘مٓمف؟  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم

ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  ـْ  اهْلَْدِي  ُِم ْ  وَمَٛم  شمِْٚمَؽ  َرضَمْٕمُتؿْ  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم   ذِم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  مَل

ةٌ  ـْ  َذًمَِؽ  يَم٤مُِمَٚم٦مٌ  قَمنَمَ َ
ِ
ـْ  مَلْ  عم ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ مِ  اعْمَ  ومٝمذا ،[796:اًمٌ٘مرة] ﴾احْلََرا

 سمذُمتف، شمٕمٚم٘م٧م شمٞمن وم٢من ًمف، يتٞمن مل أو اهلدي ًمف شمٞمن يٙمقن أن إُم٤م قمٜمف شم٠ًمل اًمذي

 رء، ٟمًخف ُم٤م صم٤مسم٧م احلٙمؿ هذا رضمع، إذا وؾمٌٕم٦م احل٩م ذم أج٤مم ومثالصم٦م يتٞمن مل وإن

م جيقز وٓ  .اًمرأي سمٛمجرد ورؾمقًمف اهلل ٟمص قمغم اًمَتَ٘مد 

 ( 11: 33: 28/ 471/ واًمٜمقر اهلدى)

 احلج يستٌع ومل الَٔرة وأدى احلج إىل زمالَٔرة التٔتع ٘قى وـ

 إمم اًم٘مدوم شمًتٓمع ومل اًمٕمٛمرة ُمـ واٟمتٝم٧م ُمتٛمتٕم٦م احل٩م ٟمقت زوضمتل اًم١ًمال:

 احل٩م؟ ذم اًمٕمٛمرة أرادت ٕهن٤م رء: قمٚمٞمٝم٤م ومٝمؾ ظم٤مص٦م، ًمٔمروف احل٩م

 :طم٤مًمت٤من هل٤م هذه ـمٌٕم٤ًم، اجلقاب:

٤م قمغم اؿمؽمـم٧م ىمد شمٙمقن أن: إومم احل٤مًم٦م ٧ٌَّم احل٩م، قمٛمرة اقمتٛمرت طمٞمٜمام َرهب   َوًَم

 رء ٓ ومحٞمٜمئذٍ  طمًٌتٜمل، طمٞم٨م َُمـِحٚم ـل مهللا سمٕمٛمرة،! مهللا ًمٌٞمؽ: وم٘م٤مًم٧م سم٤مًمٕمٛمرة،

 .قمٚمٞمٝم٤م

 وجي٥م هدي، قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ومحٞمٜمئذٍ  احلج٤مج، أيمثر واىمع هق يمام ذًمؽ شم٘مؾ مل إذا أُم٤م

 .ٟمٕمؿ. ىم٤مسمؾ ُمـ احل٩م شُمٕمٞمد أن قمٚمٞمٝم٤م

 سم٤محل٩م؟ شُمـْحِرم مل وًمق ُمداظمٚم٦م:

 شمٕمٚمؿ سمذًمؽ ُمِمػمة: يٕمٜمل. اًم١ًمال يم٤من هٙمذا احل٩م، سمٕمٛمرة أطمرُم٧م هل اًمِمٞمخ:

 دام ُم٤م وًمذًمؽ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: »ط ىمقًمف إمم شمٕمٚمؿ ٓ أو

 رء ومال ذًمؽ، ىمٌؾ أطمرُم٧م أهن٤م ًمق أُم٤م ذيمرٟم٤م، ُم٤م ومٞمٚمزُمٝم٤م احل٩م، سمٕمٛمرة أطمرُم٧م أهن٤م
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 .ٟمٕمؿ. اهلدي ُمع اًمٕمٛمرة إقم٤مدة إٓ قمٚمٞمٝم٤م

 (11: 39: 11/ 387/ واًمٜمقر اهلدى)

ِرًدا ضمج ِْ تُّع أن َعِٓؿ احلج أشمٕاء ودم ُو َٔ  عٓٗف فامذا وٕف، زمد ٓ الت 

 يَِؾ؟ أن

٤مئؾ ٤من :اًًم  يٗمٕمؾ؟ أن قمٚمٞمف ومامذا ُمٜمف، سمد ٓ اًمتََّٛمت ع أن قمٚمؿ احل٩م أثٜم٤مء وذم ُُمْٗمِرداً  طم٩م إًٟم

خ :اًمِمٞمخ ًَ ٌ ل احلج٦م ذي ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم صمؿ قمٛمره، إمم وَيْ٘مٚمٌِف احل٩م َيْٗم  ُيَٚم

 .يّمقم أو هيدي صمؿ سم٤محل٩م،

 قمٚمٞمف؟ ُم٤مذا ُمٜمف، سمد ٓ اًمتٛمتع أن ُمع اًمٜمحر يقم ذم يم٤من إذا ؿمٞمخ، :اًم٤ًمئؾ

 .اهلل ؿم٤مء إن ىم٤مسمؾ قم٤مم ذم أظمرى ُمرة ُيٕمٞمده ًمف شمٞمن وم٢من اًمريم٥م، وم٤مشمف اًمٜمحر يقم :اًمِمٞمخ

ف :اًم٤ًمئؾ  صحٞمح؟ طَمج 

ف :اًمِمٞمخ  .أومت٤مه ُمـ قمغم وإصمٛمف صحٞمح، طَمج 

ل أن يريد اًمذي احل٤مج :اًم٤ًمئؾ  ؿمٕمره قمـ يٛمًؽ هؾ هدي، قمٚمٞمف اًمذي ُيَْمح 

ٌ ٝم٤مً  وفمٗمره،  يْمحل؟ أن يريد اًمذي يمٛمثؾ شَمَِم

 ُمـ اًمَتَحٚم ؾ ُمـ ُمٜمف سمد ٓ ُم٤م إٓ يٛمًؽ احل٩م، إمم سم٤مًمٕمٛمرة ُمتٛمتع هق :اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٛمرة

 (11: 41: 54/ 376/واًمٜمقر اهلدى) 

 زماحلج؟ التٔتع دم صحٗحة اليقرة هذه هؾ

 اًمتٚمٗمظ هق يٙمقن أن سمد ٓ اًمتٛمتع إن: اًمتٛمتع ذم ي٘مقًمقن ُم٠ًمخ٦م ذم اًم١ًمال:

 ُمْمٌقط؟ صحٞمح يٕمٜمل، اًمتٕمريػ هذا هؾ اًمًٗمريـ أطمد سم٢مؾم٘م٤مط
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 اًم٘م٤مرن يِمٛمؾ أنف سمحٞم٨م ذًمؽ، ُمـ أوؾمع اًمّمح٤مسم٦م ًمٖم٦م ذم اًمتٛمتع ٓ، اًمِمٞمخ:

 ..أو أصؾ يٕمٜمل هٜم٤مك وًمٞمس أجْم٤مً َ،

 ذم رضمع صمؿ واقمتٛمر، ضمدة أهؾ ُمـ رضمؾ يٕمٜمل أطمد -ُمثالً – ًمق يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 دم؟ قمٚمٞمف هؾ ضمدة ُمـ سم٤محل٩م َأَهؾَّ  صمؿ احل٩م، أؿمٝمر

 .رء قمٚمٞمف ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ُمتٛمتٕم٤ًم؟ يٕمتؼم يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 يّمٜمع هق» ُمٕمٜم٤مه؟ هق ُم٤م شَمـَحٚمّؾ، صمؿ احل٩م، أؿمٝمر ذم ًمٚمٕمٛمرة ؾم٤مومر هق ٓ، يمٞمػ، :اًمِمٞمخ

 .اهلل ذع ُم٤م سمحدود يِم٤مء ُم٤م يّمٜمع أن ومٚمف طمالًٓ  ص٤مر ىمد وهذاش ًمٚمحالل حيؾ ُم٤م

 سم٤مهلدي شمٕمٜمل أن٧م ًمٙمـ ُمٜمف، ُمٗمروغ أُمر هذا اًمتٛمتع، هدي قمٚمٞمف أبدًا، دم قمٚمٞمف ُم٤م

 .ي٘مقًمقن يمام اًمٗمدو يٕمٜمل

 .اهلدي ٓ :اًم٤ًمئؾ

 .واضم٥م اهلدي  :اًمِمٞمخ

 (11: 27: 27/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 احلج إىل زمالَٔرة والتٔتع وْة أهؾ

ـْ  َذًمَِؽ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٗمًػم هق ُم٤م اعمٚم٘مل: َ
ِ
ْ  عم ـْ  مَل ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ  اعْمَ

مِ   هدي؟ يٚمزُمٝمؿ وهؾ اًمتٛمتع؟ ُمٙم٦م ٕهؾ جيقز وهؾ ،[796:اًمٌ٘مرة] ﴾احْلََرا

ـْ  َذًمَِؽ ﴿ اًمِمٞمخ: َ
ِ
ـْ  مَلْ  عم ي أَْهٚمُفُ  يَُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ - اهلل أن يٕمٜمل[ 796:اًمٌ٘مرة] ﴾احْلََرامِ  اعْمَ

ٔي٦م احلرام، اعمًجد طم٤مضي أهٚمف يم٤من ُمـ ًمٖمػم احل٩م إمم  سم٤مًمُٕمٛمرة سم٤مًمتٛمتع أُمر -وضمؾ قمز  وم٤م

 احل٩م، ُمتٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس ُمٙم٦م وم٠مهؾ وًمذًمؽ ُمٙم٦م، أهؾ ًمٖمػم هل إٟمام احل٩م ُمتٕم٦م أن واوح٦م

ٞم٧م طمقل اًمٓمقاف ُمـ اإليمث٤مر هق قمٜمدهؿ احل٩م ُمتٕم٦م وإٟمام  .اًٌم

 ؿمٞمخ؟ ي٤م يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م أو احلرم، ُمٙم٦م ُمداظمٚم٦م:
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 .ٟمٕمؿ يمٚمٝم٤م، اًمِمٞمخ:

 ذًمؽ؟ ذم احلٙمؿ ٟمٗمس هلؿ ضمدة أهؾ وهؾاعمٚم٘مل: 

 .احلرام اعمًجد طم٤مضي ُمـ ًمٞمًقا  ُمٙم٦م أهؾ ٓ، اًمِمٞمخ:

ة اعمٚم٘مل:  .ضُمدَّ

 ومٚمٝمؿ وًمذًمؽ احلرام، اعمًجد طم٤مضي ُمـ ًمٞمًقا  ضمدة أهؾ ضمدة، قمٗمقاً  اًمِمٞمخ:

 .ُمٙم٦م أهؾ ذم ظم٤مص٦م هل اعمتٕم٦م ذقمٞم٦م ومٕمدم ُمٙم٦م، ظم٤مرج يم٤من ُمـ يمٙمؾ اعمتٕم٦م

 ( 11: 57: 73/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 ضمْؿ ؿمقاف القداع لَٓٔتٔر

 ذًمؽ ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وهؾ ًمٚمٛمٕمتٛمر؟ اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ هق ُم٤م اعمٚم٘مل:

 واًمٕمٛمرة؟ احل٩م يِمٛمؾ

 .ذًمؽ ٟمرى ٓ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 57: 73/ 375/واًمٜمقر اهلدى) 

تِّع اهلدي هؾ َٔ َت ُٔ   األضحٗة؟ عـ يِْٗف لٓ

 اًم٘مٞمؿ؟ اسمـ ىم٤مل يمام إوحٞم٦م، قمـ يٙمٗمل ًمٚمُٛمَتَٛمت ع اهلدي هؾ اعمٚم٘مل:

 يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

  اًم٘مٞمؿ؟ اسمـ ىم٤مل يمام إوحٞم٦م، قمـ يٙمٗمٞمف ًمٚمُٛمَتَٛمت ع اهلدي هؾ اعمٚم٘مل:
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راً  ىمٚمٜم٤م يمام هلؿ سمد ٓ سمٚمده ذم أهٚمف أُم٤م احل٩م، ذم يٙمٗمٞمف اًمِمٞمخ:  أُم٤م أوحٞم٦م، ُمـ ُمرا

 اهلدي أن هذه واحل٤مًم٦م ؿمؽ ومال أهٚمف ُمٕمف أو سمٜمٗمًف هق وطم٩م أهؾ ًمف يٙمـ مل إذا

 .سمد وٓ ُأْوِحَٞم٦م ومٕمٚمٞمٝمؿ سمٚمده، ذم أهٚمف وشمرك -ُمثالً – ُمثكم طم٩م إذا أُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ،

 ( 11: 59: 16/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 11: 43/ 376/واًمٜمقر اهلدى) 

َرة أدى رصمؾ ْٔ تُّع، ُع َٔ دي أن لف هؾ الَت َٚ  الٗقم دم احلج ؽمَل ُي

 وٕك؟ إىل الذهاب قبؾ الثاوـ

 اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم احل٩م ؾمٕمل ُي١َمدي أن ًمف هؾ اًمَتَٛمت ع، قُمْٛمَرة أدى رضمؾ :اًم٤ًمئؾ

 ُمٜمك؟ إمم اًمذه٤مب ىمٌؾ

 اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف سمٕمد اًمذي اًمًٕمل يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 .ذًمؽ ٟمرى ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 ومٕمٚمف؟ وم٢من :اًم٤ًمئؾ

 .ُيِٕمٞمده :اًمِمٞمخ

 ( 11: 17: 39/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 زماحلج التٔتع وصمقب

 أنقاع سم٤مىمل سمف حيؾ أم اًمتٛمتع، وضمقسم٤مً  أجْم٤مً  هق هؾ: ًمٚمتََّٛمت ع سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

 .احل٩م

 .سمد وٓ وضمقسم٤مً  ٓ، اًمِمٞمخ:

 احل٩م؟ قُمْٛمرة قمٜمف شمٖمٜمل هؾ يٕمتٛمر، ومل ىم٤مدر إٟم٤ًمًٟم٤م أن ومروٜم٤م إذا اًم٤ًمئؾ:
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 .ًمؽ ىمٚمتف اًمذي هذا اًمِمٞمخ:

 شمٖمٜمل؟ اًم٤ًمئؾ:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٛمرة قمٜمف شمً٘مط طمجف سمٛمجرد: يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:

 .سم٤محل٩م متتٕمف جمرد طمجف، جمرد ًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 17: 17: 48/   747/  واًمٜمقر اهلدى)

 سمركت ووا ء،ؿمل صمبيل وـ صمئت: ورضس زمـ عروة ضمديث

 يدل أٓ احلديث، آطمر إىل.. عٓٗف وقِت إٓ اجلبال وـ صمبؾ وـ

 وِرًدا؟ ضمج وـ ضمج صحة ععم

 شمريم٧م وُم٤م ـملء، ضمٌكم ُمـ ضمئ٧م: ُميس سمـ قمروة طمدي٨م: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ طم٩م صح٦م قمغم يدل أٓ احلدي٨م، آظمر إمم.. قمٚمٞمف وىمٗم٧م إٓ اجل٤ٌمل ُمـ ضمٌؾ ُمـ

 ُمٗمرًدا؟ طم٩م

 طمٞمٜمام وٟمحـ اًمقىم٧م، قمٚمٞمف و٤مق ُمـ قمغم يدل وإٟمام اإلـمالق قمغم يدل ٓ :اًمِمٞمخ

 يمام اعمٞم٘م٤مت ُمـ اهلدي ؾم٤مق إذا ىم٤مرًٟم٤م أو ُمتٛمتًٕم٤م حي٩م أن طم٤مج يمؾ قمغم جي٥م سم٠منف: ٟم٘مقل

 يمام اًمقىم٧م ريمفأد ُمـ أُم٤م ًمذًمؽ، ُمًتٓمٞمًٕم٤م يم٤من ُمـ: سمذًمؽ ٟمٕمٜمل وم٢مٟمام ط اًمٜمٌل ومٕمؾ

 قمروم٦م يقم قمروم٦م ذم اًمقىمقف ُمـ إٓ يتٛمٙمـ ومٚمؿ ُميس اسمـ هذا قمروة طمدي٨م ذم

 .صحٞمح طمجف ومٝمذا

 يمام اًمٜم٤ًمء ُمـ وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مس ًمٌٕمض ُمٗمرًدا طمًج٤م ٟمتّمقر أن ٟمًتٓمٞمع أنٜم٤م يمام

 ٦مُمتٛمتٕم ويم٤مٟم٧م ط اًمٜمٌل ُمع طمج٧م طمٞمٜمام قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة وىمع

: اؾمٛمف ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من ذم زًم٧مٟم ح٤م وًمٙمٜمٝم٤م ،ط أزواضمف ؾم٤مئر يم٤مٟم٧م يمام

: ىم٤مًم٧م أنٗم٧ًم، ًمؽ؟ ُم٤م»: هل٤م ىم٤مل شمٌٙمل، ووضمده٤م قمٚمٞمٝم٤م ط اًمٜمٌل ودظمؾ ف،ه
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 آدم، سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ

 احلٞمض ُمـ هل٤م قمرض ُم٤م وم٥ًٌٌمش شمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم احلآج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل

 .ُمٗمرد طم٩م إمم متتٕمٝم٤م وم٤مٟم٘مٚم٥م قمٛمرهت٤م، شمتؿ أن شمًتٓمع مل

 قمغم قمزم طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل أن: قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض ىمّمتٝم٤م مت٤مم ذم ضم٤مء وًمذًمؽ

 ًمؽ؟ ُم٤م»: هل٤م ىم٤مل أجًْم٤م شمٌٙمل ومقضمده٤م قمٚمٞمٝم٤م ودظمؾ اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م ُمـ اًمرطمٞمؾ

: سم٤مًمٜم٤مس وشمٕمٜملش قمٛمرة دون سمح٩م وأقمقد وقمٛمرة سمح٩م اًمٜم٤مس يٕمقد! زم ُم٤م: ىم٤مًم٧م

هت٤م،  هل٤م قمرض هل ًمٙمـ احل٩م، إمم سم٤مًمٕمٛمرة ُمتٛمتٕم٤مت ُمثٚمٝم٤م ذيمرن يمام يمـ طمٞم٨م ضا

 أص٤مهب٤م ح٤م وم٠مؾمٗم٧م احل٩م، يدي سملم سم٤مًمٕمٛمرة اإلشمٞم٤من ُمـ شمتٛمٙمـ أن ومٛمٜمٕمٝم٤م احلٞمض

 سمام وم٠مضم٤مسم٧م اًم٥ًٌم، قمـ وؾم٠مخٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ط اًمٜمٌل دظمؾ طمٞمٜمام ٟمٗمًٝم٤م قمغم وسمٙم٧م

 أن اًمّمديؼ سمٙمر أب سمـ اًمرمحـ قمٌد أظم٤مه٤م وأُمر ظم٤مـمره٤م ط اًمٜمٌل ومٓمٞم٥م ؾمٛمٕمتؿ،

 اًمّمالة قمٚمٞمف هل٤م وىم٤مل ،ةسمٕمٛمر هٜم٤مك ُمـ ًمتحرم اًمتٜمٕمٞمؿ إمم هب٤م خيرج وأن ظمٚمٗمف يردومٝم٤م

 احلٞمض ُمـ كومج٠م ُم٤م إن: أيش ٟمّمٌؽ ىمدر قمغم ضمركأ إٟمام»: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه واًمًالم

 وم٠مضمرك زائد سمٕمٛمؾ وشم٠متلم اًمتٜمٕمٞمؿ إمم َّترضملم أن٧م وم٤مٔن اًمٕمٛمرة إمت٤مم ُمـ وُمٜمٕمؽ

 .ُمٗمردة طمج٦م طمجتٝم٤م يم٤مٟم٧م إًذا ومٝمذه شمٕمٌؽ، ىمدر قمغم

 أذن اًمتل سم٤مًمٕمٛمرة ي٠متقن: اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمـ يمثػم ذم أىمقل يمام ي٠متقن اًمٞمقم اًمٜم٤مس ًمٙمـ

 سمٕمٛمرة اإلشمٞم٤من ُمـ شمتٛمٙمـ ومل طم٤مو٧م يم٤مٟم٧م أهن٤م اقمت٤ٌمر قمغم هب٤م ًمٕم٤مئِم٦م ط اًمٜمٌل

 قمٛمرة ومٝمل سم٤مًمٕمٛمرة واإلشمٞم٤من اًمتٜمٕمٞمؿ إمم احل٩م سمٕمد اخلروج ُمـ اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ومام احل٩م،

 اًمٕمٛمرة هذه شمٙمقن أن قمـ اًل ومْم حيْمـ، مل اًماليت اًمٜم٤ًمء قمٛمرة وًمٞم٧ًم احل٤مئض

 .هلل واحلٛمد حيٞمْمقن ٓ اًمذيـ ًمٚمرضم٤مل ٦مُمنموقم

 وىمع ُم٤م يتٛمثٚمقن هؿ أجًْم٤م اعمٗمرد احل٩م شم٘مّمد ُمـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ُم٤م يمذًمؽ

 يم٤من ًمق ذًمؽ ذم ٦مراهمٌ ٙمـشم ومل قمٚمٞمٝم٤م، وىمدره اهلل وسم٘مْم٤مء أنٗمٝم٤م رهمؿ قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة

 ًمٞمحرُمـ اعمٗمرد احل٩م يت٘مّمدن أن ًمٚمٜم٤ًمء وٓ ًمٚمرضم٤مل إًذا جيقز ومال ىمدرهت٤م، ذم ذًمؽ

 يٜمقوا أن سم٤مٕومم اًمرضم٤مل أجًْم٤م وهؿ سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝمـ وهـ اعمٞم٘م٤مت، ُمـ اعمٗمرد سم٤محل٩م

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام احل٩م يدي سملم اًمٕمٛمرة ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم  ُِم
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 دظمٚم٧م»: أي٦م هذه عمٕمٜمك ُم١ميمًدا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل[ 796:اًمٌ٘مرة] ﴾اهْلَْدِي 

 ش.أص٤مسمٕمف سملم هٙمذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وؿمٌؽ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة

 ذم آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤مه ُم٤م يمٜمحق ذقمل ًمٕمذر إٓ واحل٩م اًمٕمٛمرة سملم [اًمتٗمريؼ] جيقز ومال

 .قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمـ واجلقاب قمروة، طمدي٨م قمـ اجلقاب

 (17:11:29( /ب26) ضمدة ومت٤موى)

 ..(أهٓف يْـ مل ظمـ) آية دم وـ ععم يَقد أهٓف دم الًٔغم

ـْ  َذًمَِؽ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ذم اًمْمٛمػم هؾ ظمػم، اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م: َ
ِ
ْ  عم ـْ  مَل  َيُٙم

ي َأْهُٚمفُ  ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ  أىمرب إمم قم٤مئد هق أم اًمتٛمتع إمم يٕمقد[ 796:اًمٌ٘مرة] ﴾احْلََرامِ  اعْمَ

  اهلدي؟ قمغم يًتٓمٞمع ٓ عمـ واًمّمٞم٤مم اهلدي وهق ُمذيمقر

 . اًمتٛمتع إمم ٓ، اًمِمٞمخ:

  ؟...هؾ: إذاً  اًمتٛمتع، إمم ُمداظمٚم٦م:

 متتٕمٝمؿ وأن اإلومراد، وقمغم اًمتٛمتع قمدم قمغم ُمٙم٦م أهؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ جلري٤من اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ وم٘مط، اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اًمٓمقاف هق

 (11: 42: 74/ 813/ واًمٜمقر اهلدى)

ا احلج وراء وـ احلْٔة ًَ  متت

: ي٘مقل وضمؾ قمز رسمٜم٤م واًمٙمرم، اجلقد ُمقؾمؿ هذا اًمتقومػم، ُمقؾمؿ ًمٞمس اًمِمٞمخ:

ـْ ﴿ ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم ـْ  اهْلَْدِي  ُِم ْ  وَمَٛم  ذِم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  مَل

 [.796:اًمٌ٘مرة] ﴾َرضَمْٕمُتؿْ  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم  

 أن ومٞمٜمٌٖمل احلرم سمالد ذم أُم٤م سمٚمديمؿ، ذم اًمتقومػم شمقومػم، وىم٧م ًمٞمس اًمقىم٧م: إذاً 

 أن طم٤مج يمؾ قمغم جي٥م أنف اعم٠ًمخ٦م ذًمؽ، ُمـ أهؿ واعم٠ًمخ٦م ًمديٙمؿ، ًمذيذ سمٙمؾ قدوادم



 333 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتٛمتع وأنقاع احل٩م 

 قمغم ُمٕمف اًمٜم٤مس يم٤من اًمقداع طمج٦م طم٩م ح٤م ط اًمٜمٌل ٕن ُمٗمردًا: وًمٞمس ُمتٛمتٕم٤مً  حي٩م

 صمؿ اعمتٛمتع، وُمٜمٝمؿ اًم٘م٤مرن، وُمٜمٝمؿ اعمُـْٗمِرد، ُمٜمٝمؿ طمجٝمؿ، ذم اًمثالصم٦م إىم٤ًمم هذه

 ذي ُمـ اعمديٜم٦م ذم هٜم٤مك ُمـ اهلدي ؾم٤مق ُمٜمٝمؿ ىمًؿ ٟمققملم، قمغم يم٤مٟمقا  اًم٘م٤مرٟملم

ؼ مل ُمـ وُمٜمٝمؿ احلٚمٞمٗم٦م، ًُ  قمغم يمٚمٝمؿ احلج٤مج أُمر ط اًمٜمٌل أن واعم٘مّمقد اهلدي، َي

 ىم٤مرٟم٤مً  يم٤من وُمـ ُمٗمرداً  يم٤من ُمـ يٕمٜمل قمٛمرة، طمجٝمؿ جيٕمٚمقا  أن طمجتٝمؿ أنقاع اظمتالف

 إمم اعمٗمرد سم٤محل٩م إومم ٟمِٞم تٝمؿ ي٘مٚمٌقا  سم٠من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمرهؿ اهلدي، يًؼ مل

 اهلدي ؾم٘م٧م ح٤م اؾمتدسمرت، ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م ًمق: »اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل قمٛمرة،

 ش.اًمٜم٤مس أهي٤م وم٠َمطِمٚم قا  قمٛمرة، وجلٕمٚمتٝم٤م

 أن ؾمٌٕم٤ًم، واعمروة سم٤مًمّمٗم٤م وؾمٕمقا  ؾمٌٕم٤ًم، ـم٤مومقا  أن سمٕمد يتحٚمٚمقا  سم٠من وم٠مُمرهؿ

 .إومْمؾ وهق سمحٚم٘مف وإُم٤م اًمِمٕمر، سم٘مص إُم٤م يتحٚمٚمقا 

 قمذراً  ًمٞم٧ًم آىمتّم٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م صمؿ ُمتٛمتٕم٤ًم، اعمًٚمؿ حي٩م أن وم٤مًمقاضم٥م وًمذًمؽ

 .اًمّمقم اهلدي سمديؾ ي٘مقم ٕنف ُمٕمتٛمراً: حي٩م ٓ أن ذم هٜم٤م

ف ٕن داقمل هٜم٤مك ًمٞمس: وم٢مذاً  . حمْم٦م اىمتّم٤مدي٦م ٟمٔمرة إمم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٟمٔمرٟم٤م ُٟمَقضم 

 .واطمدة هذه

ٌَْتغم احلجٞم٩م أيمثر أن ٟمِم٤مهد ٟمحـ: وإظمرى  شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ اًمٚمحك، سمحٚمؼ ُُم

 ُمٌدئٞم٤مً  اًمٜمٔمر سومٜم٤م وإذا وقمٔمٞمٛم٦م، ضمٚمٞمٚم٦م حلٞم٦م ًمف يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمٌٞمٙمؿ أن

 اعمرأة[ و اًمرضمؾ سملم اًمٚمحٞم٦م ذم ؾمٌح٤مٟمف اهلل شمٗمريؼ ذم ٟمٔمرٟم٤م]و..ط اًمٜمٌل أُمر قمـ

 شم٘مدير ُمـ ذًمؽ يم٤من وإٟمام ـمٌٞمٕمٞم٦م،[ ُم٠ًمخ٦م] يٙمـ ومل صدوم٦م، يٙمـ مل[ هذا أن ًمٕمٚمٛمٜم٤م]

 .اًمٕمٚمٞمؿ اًمٕمزيز

 يْمع قمٚمٞمؿ، طمٙمٞمؿ وضمؾ قمز اهلل سم٠من ٟمٗمٙمر أن قمٚمٞمٜم٤م ُمًٚمٛملم سمّمٗمتٜم٤م ومٜمحـ: إذاً 

 ضمرداً  واًمٜم٤ًمء حلك، ذوي اًمرضم٤مل ضمٕمؾ ومحٞمٜمام ضمدًا، دىمٞمؼ وسمٕمٚمؿ حمٚمف، ذم رء يمؾ

 ٟمحـ ُمٜم٤م يٙمقن إٟمام اًمٕم٨ٌم ًمٙمـ قمٌث٤ًم، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ظمٚم٘مف ذم ذًمؽ يم٤من ُم٤م ُمردًا،

 سمٚمده، ذم ـمقيٚم٦م ؾمٜملم اًمٞمقم أطمدٟم٤م قم٤مش وًمئـ اًمٚمحك، سمحٚمؼ اسمتٚمقا  اًمذيـ اًمرضم٤مل

 ُمالزُم٦م ُمٕمّمٞم٦م ومٝمل اًمٚمحك، سمحٚمؼ اسمتكم إردن، ذم ُمٍم، ذم ؾمقري٤م، ذم أىم٤مم طمٞم٨م
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 يمام طمجف جيٕمؾ أن احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم طم٩م إذا ومرص٦م هيتٌٚمٝم٤م أن إىمؾ قمغم ومٕمٚمٞمف ًمف،

 يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ ظمرج يٗمًؼ، ومل يروم٨م ومٚمؿ طم٩م ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 ش.أُمف وًمدشمف

 احل٤مج، اؾمؿ ايمت٥ًم سمٚمده إمم رضمع ُم٤م وم٢مذا اعمًٚمؿ، حي٩م أن اعمٝمؿ ُمـ ًمٞمس: وم٢مذاً 

 .ومالن طم٤مج ي٤م ٟمقدي: أي

 يتٛمٙمـ وًمـ أُمف، وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ يٕمقد أن اعمٝمؿ إٟمام اعمٝمؿ، هق هذا ًمٞمس

 أُمف، وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ يٕمقد أن يتٛمٙمـ ًمـ اًمٚمحٞم٦م، سمحٚمؼ إىمؾ قمغم اعمٌتغم احل٤مج

 حلٞمتف، حيٚمؼ أن ُمـ ًمف سمد ٓ يقُملم، يمؾ ذم أو يقم يمؾ ذم وضمؾ قمز اهلل يٕميص وهق

 أن احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م ىم٤مصدون أنٙمؿ اقمت٤ٌمر قمغم شمٕمٚمٛمقن أنٙمؿ وسمخ٤مص٦م

 إُمقر هذه ُمـ يتحٚمؾ صمؿ أؿمٞم٤مء، قمٚمٞمف َيـْحُرم سم٤محل٩م أو سم٤مًمٕمٛمرة حُيِْرم طمٞمٜمام اعمًٚمؿ

ك إومم اعمرطمٚم٦م ُمرطمٚمتلم، قمغم اصمٜمتلم، ٟمقسمتلم قمغم قمٚمٞمف اعمحرُم٦م ٛمَّ ًَ  اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد شُم

 احلؾ احل٤مج يتحٚمؾ ُمتك إيمؼم، سم٤محلؾ شمًٛمك إظمرى واعمرطمٚم٦م إصٖمر، سم٤محلؾ

 يتحٚمؾ، أن يريد اًمذي هذا يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمٕمٞمد، يقم اًمٙمؼمى اجلٛمرة رُمك إذا إصٖمر،

 يقم رسمف سمٛمٕمّمٞم٦م ؾمٞمٌدأ ًمٚمحٞمتف طم٤مًم٘م٤مً  قم٤مدة يٙمقن واًمذي أفم٤مومره ي٘مص ؿمٕمره، ي٘مص

 .يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر وًمٙمـ ضمدًا، يمٌػمة ُمِمٙمٚم٦م ومٝمذه حلٞمتف، حيٚمؼ أن وهق اًمٕمٞمد،

ٟمٜم٤م ُمـ ٟمريد ومٜمحـ وًمذًمؽ  ؾمقريلم أو ُمٍميلم يم٤مٟمقا  ؾمقاء يمٚمٝمؿ، احلج٤مج إظمقا

 ُم٤م ذًمؽ وُمـ وإصمؿ، ذٟم٥م يمؾ ُمـ ٟمّمقطم٤مً  شمقسم٦م وضمؾ قمز اهلل إمم يتقسمقا  أن أردٟمٞملم أو

 اًمٖمٞمقب، قمالم إٓ ذًمؽ يٕمٚمؿ ومال اهلل، وسملم إٟم٤ًمن يمؾ سملم ُم٤م أُم٤م ًمٚمٕمٞم٤من، فم٤مهر هق

ئر، يتقمم واهلل اًمٔم٤مهر هذا ًمٙمـ  ُمٜمذ سم٤مًمتقسم٦م طمجٙمؿ شمٗمتتحقا  أن أنّمحٙمؿ وم٠من٤م اًمنا

 سم٠من إصٖمر سم٤محلؾ اًمٕمٞمد يقم ؾمتٗم٤مضم١مون ٕنٙمؿ اًمٚمحٞم٦م: طمٚمؼ قمـ اًم٤ًمقم٦م هذه

 ُمع ضمديدة وطمٞم٤مة ظمٓمقة ٟمًتٗمتح أن ومٌدل ُمٕمّمٞم٦م، وهذه وحل٤ميمؿ، رؤوؾمٙمؿ حتٚم٘مقا 

 .أرو٤مً  ٟمرُمٞمٝم٤م صمؿ ٟمحٚم٘مٝم٤م سمٜم٤م إذا إصٖمر، سم٤مًمتحٚمؾ وهق وضمؾ قمز رسمٜم٤م

ريمؿ أن أردت ًمذًمؽ اعمًٚمؿ: احل٤مج يٙمقن أن يٜمٌٖمل هٙمذا ُم٤م  شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيم 

 يمثػم قمغم وؾمٞمٓمرت راٟم٧م اًمتل آضمتامقمٞم٦م سم٤محلٞم٤مة ُمٜمٙمؿ أطمد حيتجـ وٓ اعم١مُمٜملم،
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 هق ُمٍم ذم اعمًتٕمٛمر اعمًتٕمٛمر، أوضمده٤م إٟمام احلٞم٤مة هذه ٕن اعمًٚمٛملم: ُمـ

 إًمٞمٜم٤م ضم٤مسمقا  اًمذيـ وهؿ يمثر، واعمًتٕمٛمرون ومرٟم٤ًم، هق ؾمقري٤م ذم واعمًتٕمٛمر اإلٟمجٚمٞمز،

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مإلؾمالم صٚم٦م هل٤م ًمٞمس اًمتل اًمت٘م٤مًمٞمد هذه

 وأراد ؾم٤مسم٘م٤مً  أضمرم ُمـ أن اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ىمرأتؿ أنٙمؿ ًمق ضمداً  شمٕمجٌقن ىمد

 ومحٚمؼ حلٞمتف، حيٚمؼ يٕمتؼم عمـ قمؼمة جيٕمٚمف وأن اًمٜم٤مس، سملم يذيٕمف أن اًمنمقمل اًم٘م٤ميض

 يمثػم قمغم اًمٖمرسمٞم٦م اًمٕم٤مدات ؾمٞمٓمرة سم٥ًٌم هذا: قمغم اقمت٤مدوا اًمٜم٤مس ًمٙمـ ُُمْثَٚم٦م، اًمٚمحٞم٦م

 احلرص يمؾ حترصقا  أن قمٚمٞمٙمؿ: وأىمقل أظمػماً  وم٠مقمقد وًمذًمؽ اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌالد ُمـ

 أن ذًمؽ ُمـ سمِم٤مئر وأول أُمٝم٤مشمٙمؿ، وًمدشمٙمؿ يمٞمقم احل٩م سم٥ًٌم ذٟمقسمٙمؿ ُمـ شمٕمقدوا أن

 اًمِم٤مرب طمٗمقا : »ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ اعمٕمّمٞم٦م، هذه ُمـ اخلالص شمٜمقوا

 ش.واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد وظم٤مًمٗمقا  اًمٚمحك، قمـ وأقمٗمقا 

 اًمٚمحٞم٦م، طِمٚم ٞمؼ وهق يمنى ُمـ ضم٤مءه يم٤من ًمرضمؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل

 رب أُم٤م: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ،-يمنى: يٕمٜمل– رب أُمرين: ىم٤مل هبذا؟ أُمرك ُمـ: »ىم٤مل

 ش.اًمٚمحٞم٦م وإقمٗم٤مء اًمِم٤مرب سم٘مص أُمرين وم٘مد وضمؾ قمز

 ُمـ ظمٚمؼ ٕهن٤م حلٞمتف: قمـ ُيْٕمِٗمل اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر، قمالُم٦م همػم اعمًٚمؿ قمالُم٦م: وم٢مذاً 

  ظَمْٚمُؼ  َهَذا﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل يمام اهلل ظمٚمؼ
ِ
ـَ  ظَمَٚمَؼ  َُم٤مَذا وَم٠مَُرويِن  الِلَّ ِذي ـْ  اًمَّ  ﴾ُدوٟمِفِ  ُِم

 [.77:ًم٘مامن]

 ُمالطمٔم٦م قمٜمديمؿ يم٤من إذا وأرضمق اعم١مُمٜملم، شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى، ذًمؽ ذم ًمٕمؾ

 .طمقهل٤م اًمٜمٔمر ٟمت٤ٌمدل ًمٙمل أؾمٛمٕمٝم٤م أن وم٠مريد ُمِمٙمٚم٦م، أو

 ( 11: 11: 52/ 413/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلج أ٘قاع

 أؿم٤مر أدق، أظمرى سمٕم٤ٌمرة أو وضمؾ، قمز اهلل ذيمره٤م اًمتل احل٩م وَم٠َمؿْمُٝمر اًمِمٞمخ:

 :صمالصم٦م هل إًمٞمٝم٤م



 336   اًمتٛمتع وأنقاع احل٩م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ـْ  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َم  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ َـّ  وَمَرَض  وَمَٛم  َوٓ َروَم٨َم  وَمال احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم

قَق  ًُ  [.797:اًمٌ٘مرة] ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم

 أؿم٤مر اًمتل إؿمٝمر هذه ًمتٌلم دائاًم، اًم٘مرآن ُمع قم٤مدهت٤م هل يمام اًمًٜم٦م ضم٤مءت صمؿ

 .احلج٦م ذي وؿمٝمر اًم٘مٕمدة ذي وؿمٝمر ؿمقال ؿمٝمر ومٝمل اًمٙمريٛم٦م، أي٦م ذم إًمٞمٝم٤م

 أن ومٞمجقز اًمثالصم٦م، احل٩م أنقاع ُمـ ٟمقع أي قمغم سم٤محل٩م حُيِْرم أن اإلٟم٤ًمن أراد وم٢مذا

 ىمٌؾ سم٤مًمّمالة حيرم ُمـ يمٛمثؾ ومٛمثٚمف ؿمقال، ىمٌؾ أطمرم أنف ومٚمق ؿمقال، أول ذم حيرم

 .وىمتٝم٤م دظمقل

 ذم ضم٤مءت ٕهن٤م ُم٘مٌقًم٦م: همػم هل وىمتٝم٤م ىمٌؾ ومٞمٝم٤م أطمرم اًمتل اًمّمالة هذه أن ومٙمام

 اًمثالصم٦م، إؿمٝمر هذه همػم ذم سم٤محل٩م أطمرم ُمـ يمذًمؽ ذقم٤ًم، هل٤م اعمحدد اًمقىم٧م همػم

 واًمٜم٤مس ومالن طم٩م: اًمًقري أو اًمِم٤مُمل اعمثؾ ي٘مقل هٜم٤م وُمـ طم٩م، ىمد يٙمقن ومال

 .احل٩م وىم٧م اٟمتٝمك ٕنف طم٩م: ًمٞمس هذا أن اًمٜمٝم٤مي٦م ذم. راضمٕم٦م

م يٌدأ أن ًمف احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م ىم٤مصداً  يم٤من عمـ: وم٢مذاً   ؿمٝمر أول ذم سم٤مإلطمرا

م سمدأ ُمـ قمغم يؽمشم٥م ُم٤مذا أن اٟمٔمر ؿمقال،  سم٠من ىمٚم٧م ؿمقال، ؿمٝمر أول ذم سم٤مإلطمرا

 وطم٩م اإلىمران، وطم٩م اإلومراد، ومح٩م أنقاع، أو صٗم٤مت صمالصم٦م اًمٕمٚمامء قمٜمد ًمف احل٩م

 .اًمتٛمتع

 يت٤ًمهؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ اًمذي اًمقاضم٥م هق سمؾ ي٘مٞمٜم٤ًم، أومْمٚمٝم٤م هق اًمتٛمتع طم٩م

: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل ويمام اًم٘مديؿ، ُمٜمذ ظمالومٞم٦م اعم٠ًمخ٦م ًمٙمـ اًمتٛمتع، طم٩م سمٖمػم حيرم

َـّ ﴿  احلج٤مج ُمـ اًمٙمثػم دمد وًمذًمؽ ،[787:إقمراف] ﴾َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ اًمٜم٤َّمسِ  َأيْمَثرَ  َوًَمِٙم

 اهلل ٕن ُمًتحٞمؾ: أُمر هذا اًمٜم٤مس يمؾ ـمٌٕم٤مً  اًمٜم٤مس وهداي٦م اعمٗمرد، سم٤محل٩م ُيـْحِرُمقن

٦مً  اًمٜم٤َّمَس  جَلََٕمَؾ  َرسم َؽ  ؿَم٤مءَ  َوًَمقْ ﴿: ىم٤مل طملم إرادشمف ؿم٤مءت هٙمذا وضمؾ قمز  ﴾َواطِمَدةً  ُأُمَّ

 .أي٦م[.. 778:هقد]

 أؿمٝمر ُمـ إول اًمِمٝمر أول ذم اًمٜم٤مس سمٕمض سم٤محل٩م حيرم ىمد أنف ي٘مع وم٤مًمذي

 يقم طمتك إطمراُمف ذم ئمؾ أن طمٞمٜمذاك وٓزُمف آٟمٗم٤ًم، ذيمرت يمام ؿمقال ؿمٝمر وهق احل٩م،

 احلؾ حتٚمؾ وم٘مد ومرُم٤مه٤م، ُمٜمك ذم اًمٕم٘م٦ٌم مجرة إمم وضم٤مء اعمزدًمٗم٦م ُمـ أوم٤مض إذا اًمٜمحر،
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 إُم٤م رُمٞمف إمم يْمؿ أن سمد ٓ أنف أظمر واًمرأي إرضمح، وهق ًمٚمٕمٚمامء رأي ذم إصٖمر

 .اًمٜمحر وإُم٤م احلٚمؼ

 هذه يمؾ احلج٦م، ذي ُمـ أج٤مم وقمنم اًم٘مٕمدة وذي ؿمقال ؿمٝمر اٟم٘مْم٤مء سمٕمد اعمٝمؿ

 يتّمؾ أو زوضمتف يقاصؾ أن وٓ فمٗمراً  وٓ ؿمٕمراً  ي٘مص أن ًمف حيؾ ٓ حمرُم٤مً  يم٤من إج٤مم

 َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َم  ﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم إًمٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة ضم٤مء اًمتل إطمٙم٤مم ُمـ ذًمؽ وٟمحق هب٤م،

ـْ  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َـّ  وَمَرَض  وَمَٛم قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم ًُ  ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم

 [.797:اًمٌ٘مرة]

 أىمقل ُم٤م هق ًمٕمٚمف يمٌػم طمرج ذًمؽ وذم اعمٗمرد، سم٤محل٩م اعمحرم هذا ُم٤ًموم٦م ومتٓمقل

ر اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ أو اًم٥ًٌم،  احل٩م أومرد ىمد يم٤من عمـ إُمر أظمػماً  احلٜمٞمػ اًمنمع ىَمرَّ

ف وجيٕمؾ اإلومراد هذا يٗمًخ سم٠من  ُيـْحِرم اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم صمؿ يتحٚمؾ، صمؿ متتٕم٤ًم، طَمجَّ

 .أظمرى ُمرة سم٤محل٩م

 اًمثالصم٦م، إؿمٝمر هذه ُمـ ؿمٝمر ذم حيرم أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز صمالصم٦م، احل٩م أؿمٝمر: وم٢مذاً 

 .سم٤محل٩م اإلطمرام وىم٧م حتديد ُمـ اعم٘مّمقد هق هذا

 ذًمؽ وذم إطمراُمف ذم وضمقسم٤مً  ومٞمٔمؾ اهلدي،..يًؼ مل ىم٤مرٟم٤مً  يم٤من أو ُمٗمرداً  يم٤من وم٢مذا

 .يمٌػم طمرج

 احل٤مج طمٙمؿ ومحٙمٛمف اهلدي، يًؼ مل يم٤من إذا اًم٘م٤مرن اهلدي، يًؼ مل يم٤من إذا أُم٤م

 إٟمام وإجن إذع يم٤من وًمذًمؽ قمٛمرة، إمم احل٩م يٗمًخ أن سمد ومال طمجف، أومرد اًمذي

 يٜمتٔمر صمؿ يقُملم، أو يقم فمرف ذم ُمٜمٝم٤م وَمَٞمَتَحٚمَّؾ سم٤مًمٕمٛمرة يٌدأ ٕنف اًمتٛمتع: طم٩م هق

 هذا ومٗمل قمروم٤مت، ىمٌؾ اًمذي وهق اًمؽموي٦م، يقم هق اًمذي اًمث٤مُمـ يقم يدظمؾ طمتك

داً  ُيـْحِرم اًمٞمقم  ؿم٠منٜم٤م هق يمام اًمٕمٛمرة، احل٩م هذا يدي سملم ىمدم يم٤من أن سمٕمد سم٤محل٩م ُُمـَجدَّ

 .اًمٞمقم

 ( 11: 11: 58/ 415/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 13: 41/ 415/ واًمٜمقر اهلدى)
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 عٔرة إىل ضمجتف اظمِرد فسخ وصمقب

 ...قمٚمٞمف هؾ احل٩م، ذم ًمٚمٛمٜمٗمرد سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 .اعمٜمٗمرد وًمٞمس اعمٗمرد، شمٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .اعمٗمرد ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمف؟ ُم٤م اًمِمٞمخ:

م أن قمٚمٞمف ُمداظمٚم٦م:  هدًي٤م؟ ُيَ٘مد 

م أن قمٚمٞمف اًمِمٞمخ:  .قمٛمرة إمم اعمُـْٗمِرد احل٩م يٗمًخ أن سمٕمد هدًي٤م ُيَ٘مد 

 يٗمًخ؟ مل وإذا ُمداظمٚم٦م:

 قمٛمرة، إمم طمجٝمؿ يٗمًخقا  سم٠من أصح٤مسمف ط اًمٜمٌل أُمر ًم٘مد جيقز: ٓ اًمِمٞمخ:

 اهلدي ؾم٘م٧م ح٤م اؾمتدسمرت، ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م ًمق: »اًمًالم قمٚمٞمف هق وىم٤مل

، أن أومردوا يم٤مٟمقا  اًمذيـ وم٠مُمر ،شاًمٜم٤مس أهي٤م وم٠َمطِمٚم قا  قمٛمرة، وجلٕمٚمتٝم٤م  ومٞمٜم٘مٚم٥م حَيِّٚمقا

 هق اًمذي اًمث٤مُمـ، اًمٞمقم إمم اإلطمرام ُمـ ُمتحٚمٚملم هٙمذا ئمٚمقن صمؿ قمٛمرة، إمم طمجٝمؿ

 وقمٛمرة، طمج٤مً  هلؿ اهلل مجع ىمد ومٞمٙمقن سم٤محل٩م، هُيِٚم قن اًمؽموي٦م ويقم اًمؽموي٦م، يقم

 .اهلدي ي٠ميت وطمٞمٜمئذٍ 

 قم٤مُم٦م يٗمٕمٚمف ُم٤م ًمٙمـ هدي، قمٚمٞمف ومٚمٞمس ذقمل، ًمٕمذر ُُمْٗمِرداً  إٟم٤ًمٟم٤مً  ومروٜم٤م ًمق أُم٤م

 ..ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ ظمٓم٠م ومٝمذا ذقمل، قمذر أّي  دون اإلومراد ىمّمد ُمـ اًمٜم٤مس

 ومٝمٛمتٜمل؟

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 أن يًتٓمٞمع وٓ اًمقىم٧م، قمٚمٞمف و٤مق رضمؾ ٟم٤مدرة، صقرة ٟمرى يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 طمجف هذا وقمروم٤مت، ُمٜمك إمم ُم٤ٌمذة خيرج سمٞمٜمام سم٤مًمٕمٛمرة وي٠ميت ويٓمقف ُمٙم٦م يدظمؾ

 .هدي قمٚمٞمف ًمٞمس ومٝمذا ُمٗمرد،
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 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م اًمقطمٞمدة شم٘مري٤ٌمً  اًمّمقرة هذه ؾمالم، ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 طم٩م إمم قمٛمرهت٤م اٟم٘مٚم٧ٌم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة احل٤مئض، ُمثالً  وطمٞمدة، ًمٞم٧ًم ٓ، اًمِمٞمخ:

 .قمٛمرهت٤م ُمٗمرد،

 .احلٞمض سم٥ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 ..ُمٗمرد طم٩م ٟمتّمقر ممٙمـ ومٝمٙمذا أجقة، اًمِمٞمخ:

 .وٞم٘م٦م سمّمقرة سمس ُمداظمٚم٦م:

 .أُمره قمغم هُمٚم٥َِم  أنف إٓ اًمرضمؾ ي٘مّمد ُم٤م سمدون يٕمٜمل ضمدًا، وٞم٘م٦م اًمِمٞمخ:

 .اسمتداءً  يتٕمٛمده ٓ يٕمٜمل ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 ..ظمٓم٠م هذا اًمٞمقم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ( 11: 77: 17/ 415/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 73: 37/ 415/ واًمٜمقر اهلدى)

 وِرداً  كان ظمـ احلج زمَد زمَٔرة اإلسمٗان ضمْؿ

ر أن ًمإلٟم٤ًمن جيقز هؾ اًمٕمٛمرة، ًمتجديد سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:  أن قمٛمرة، ُمـ أيمثر ُيَٙمر 

  ويرضمع؟ اًمتٜمٕمٞمؿ إمم خيرج

 اًمٜم٤مس ُمـ يمثػًما  أن: وسمٛمٕمرومتل اًمًٚمػ، قمٛمؾ ُمـ هذا يم٤من ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

ـْ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىمقل يٕمٚمٛمقن وهؿ اًمنمقمل، احلٙمؿ يٕمٙمًقن  إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم

ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   ُمقا  أن يريدون ٓ ومٝمؿ ،[796:اًمٌ٘مرة] ﴾اهْلَْدِي  ُِم  يدي سملم ُيَ٘مد 

 أن يريدون ٓ ومٝمؿ وم٘مراء يم٤مٟمقا  إذا أو اهلدي، صمٛمـ يتٙمٚمٗمقا  ٓ ًمٙمل قمٛمرة: احل٩م

، إذا أج٤مم وؾمٌٕم٦م احل٩م، ذم أج٤مم صمالصم٦م صٞم٤مم.. اًمّمٞم٤مم يتٙمٚمٗمقا   ومٙمثػم وًمذًمؽ رضمٕمقا

 طم٩م يٜمقون وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رهبؿ سمٓم٤مقم٦م أنٗمًٝمؿ قمغم إؿمح٤مء اًمٜم٤مس ه١مٓء ُمـ

ّمقا  وىمد اإلومراد،  يدي سملم احل٩م قمٛمرة ُمـ وم٤مهتؿ ُم٤م يتداريمقا  أن ٕنٗمًٝمؿ ظَمّمَّ
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 أطمد وضمقب ُمـ يٜمجقن احل٤مًم٦م هذه ذم ٕهنؿ احل٩م: سمٕمد سم٤مًمٕمٛمرة ي٠متقا  أن احل٩م،

 هذا قمغم اطمتٞم٤مل وهذا أج٤مم، قمنمة صٞم٤مم أو اهلدي وهق أٓ ذيمراَ ً، اًم٤ًمسم٘ملم إُمريـ

 .اًمنمقمل احلٙمؿ

 أن احل٩م سمٕمد احل٩م، إمم سم٤مًمٕمٛمرة متتع ممـ آقمتامر ضمقاز ٟمرى ٓ ٟمحـ ًمذًمؽ

 ط اًمٜمٌل ؾمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م هل إٟمام اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم احل٩م سمٕمد اخلروج ٕن اًمتٜمٕمٞمؿ: إمم خيرج

 ُمع اعمديٜم٦م ُمـ ظمرضم٧م ىمد يم٤مٟم٧م اًمتل -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض- قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة سم٤مًمٜم٦ًٌم

ف ذم ٟمزًم٧م ح٤م وًمٙمٜمٝم٤م احل٩م، قُمْٛمرة ُمٕمتٛمرة ط اًمٜمٌل  ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤منٍ  َهِ

: هل٤م ىم٤مل شمٌٙمل ووضمده٤م ط اًمٜمٌل قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ ومٚمام اًمٜم٤ًمء، قم٤مدة اًمٕم٤مدة ضم٤مءه٤م

٧ِم؟ شمٌٙمل ُم٤مًمِؽ » ًْ  هذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م َأنَِٗم

ش شمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل آدم، سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف ىمد أُمر

 ذم اهلل أُمر ُمـ هق أو هل اًمتل قمٛمرهت٤م إمت٤مم ُمـ شمتٛمٙمـ مل قمٚمٞمٝم٤م احلٞمض ـمروء وم٥ًٌٌم

  َواًْمُٕمْٛمَرةَ  احْل٩َمَّ  َوَأمِت قا ﴿: ىمقًمف
ِ
َّ
ِ
 [.796:اًمٌ٘مرة] ﴾لِل

 ـمقاف وـم٤موم٧م وأوم٤مو٧م يمٚمٝم٤م اعمٜم٤مؾمؽ وأدت قمروم٤مت، ذم ـمٝمرت ومٚمام وًمذًمؽ

 قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اعمديٜم٦م إمم اًمرضمقع أقمٚمـ اًمقداع، ـمقاف سمٕمد ط اًمٜمٌل وأقمٚمـ اإلوم٤مو٦م،

 أن٤م وأقمقد وقمٛمرة، سمح٩م اًمٜم٤مس يٕمقد، ُم٤مزم: ىم٤مًم٧م ُم٤مًمؽ؟: »ىم٤مل أجْم٤مً  شمٌٙمل هل وإذا

ش واطمد سمٜمًؽ أن٤م وأقمقد سمٜمًٙملم، اًمٜم٤مس يٕمقد: »أظمرى رواي٦م ذم ،شقمٛمرة دون سمح٩م

 سم٠مهٚمف رومٞمً٘م٤م يم٤من يمٚمٝم٤م، ًمألُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمٚمقم هق يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ويم٤من

ٌَٝم٤م أن اًمّمديؼ سمٙمر أب سمـ اًمرمحـ قمٌد أظمٞمٝم٤م وم٠مُمر رطمٞماًم،
 هب٤م خيرج وأن ظمٚمٗمف، ُيْريمِ

 .ىمٌؾ ُمـ وم٤مشمتٝم٤م اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٕمٛمرة سمديؾ سمٕمٛمرة ًمت٠ميت اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم

 قمٛمرة ومٝمل اًمٕمٛمرة، ٕداء احل٩م سمٕمد اًمتٜمٕمٞمؿ إمم اخلروج: أىمقل أن٤م وًمذًمؽ

ٜمٝم٤م قمدم ُمـ قم٤مئِم٦م أص٤مب ُم٤م اًمٜم٤ًمء ُمـ أص٤مب ومٛمـ احل٤مئض،  سمٕمٛمرة سم٤مإلشمٞم٤من شَمـَٛمٙم 

 اًمٓم٤مهرات اًمٜم٤ًمء أُم٤م -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض- قم٤مئِم٦م ومٕمٚم٧م يمام شمٗمٕمؾ أن ومٚمٝم٤م احل٩م،

 وًمٙمٜمٝمـ سمذًمؽ، ي٠متلم أن سم٢مُمٙم٤مهنـ يم٤من أو احل٩م، يدي سملم سم٤مًمٕمٛمرة أتلم واًماليت

 أن يريدون صمؿ آٟمٗم٤ًم، ذيمرهت٤م اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ ًم٥ًٌم اعمٗمرد: احل٩م قمغم اىمتٍمن
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 اًمتًقي٦م ومٝمذه اًمتٜمٕمٞمؿ، ُمـ يٕمتٛمرن سم٠من احل٩م، يدي سملم اًمٕمٛمرة ُمـ وم٤مهتـ ُم٤م يتداريمقا 

 ٓ أن أومم صمؿ وم٠مومم يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا جيقز، ٓ وهذا واحل٤مئْم٤مت اًمٓم٤مهرات سملم

 صغم اًمٜمٌل ٕن احل٩م: يدي سملم يٕمتٛمروا أن يمٚمٝمؿ اًمرضم٤مل وقمغم ًمٚمرضم٤مل، ذًمؽ جيقز

 يقم إمم ُمًتٛمرة ذيٕم٦م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ سمقطمل ضمٕمٚمٝم٤م ىمد وؾمٚمؿ آخف قمٚمٞمف اهلل

ٌَّؽ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: »ىم٤مل طملم اًم٘مٞم٤مُم٦م  قمٚمٞمفش أص٤مسمٕمف سملم وؿَم

 .اًمًالم اًمّمالة

 إٓ اًمٕمٛمرة، قمـ ُمٗمردة سمحج٦م ي٠ميت أن إمم يْمٓمر اعمًٚمؿ أن ٟمتّمقر ومال: وًمذًمؽ

 ـمقاف ُمـ شمتٛمٙمـ أن ىمٌؾ حتٞمض اًمتل احل٤مئض يمٔمرف ضمدًا، ضمداً  َوٞم ٘م٦م فمروف ذم

 احل٩م، ُمـ ضمزء اًمٕمٛمرة إبدي اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ُيراقمك أن جي٥م هلذا، اًم٘مدوم

 . ٟمٕمؿش. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م»

 (11: 47: 21/ 383/واًمٜمقر اهلدى)

د الَٔرة زمالٕسبة لَٓٔتٔر كؿ  وـ الققت يتاج إذا أراد أن ُيـَجدِّ

د أن أراد ًمق اًمقىم٧م ُمـ يمؿ ًمٚمٛمٕمتٛمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:  اًمٕمٛمرة؟ ُيـَجد 

 ذم اًمقىمقع قمدم ٟمالطمظ أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ ذقم٤ًم، ُُمـَحّدد وىم٧م هٜم٤مك ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 هٚمؽ: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اعمًٚمؿ قمٜمف يٌتٕمد أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمتٙمٚمػ وذم اًمتٜمٓمع

 قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وهنٞمفش اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ.. اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ.. اعمتٜمٓمٕمقن

ا ٟمْمع أن أُم٤م اعمٕم٤مين، ُمـ ذًمؽ وٟمحق اًمتٙمٚمػ،  يمام إٟم٤ًمن ويمؾ ذًمؽ، ًمٜم٤م ومٚمٞمس طَمدًّ

٤منُ  سَمؾِ ﴿: إن٤مم رب ىم٤مل ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  سماَِم  َٟمْٗمسٍ  يُمؾ  ﴿[.. 74:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

٧ٌَْم  ًَ  .ٟمٕمؿ. وهٙمذا[.. 38:اعمدصمر] ﴾َرِهٞمٜم٦َمٌ  يَم

 (  11: 48: 29/ 383/واًمٜمقر اهلدى) 
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 احلج زمَد اظمِرد لٓحاج الَٔرة ضمْؿ

  احل٩م؟ سمٕمد اعمٗمرد ًمٚمح٤مج اًمٕمٛمرة ُمداظمٚم٦م:

ع ٓ اًمِمٞمخ:  . ُينْمَ

 . هب٤م أتك وًمق ُمداظمٚم٦م:

ٝم٤م ومٝمق احل٩م، إمم سم٤مًمٕمٛمرة يتٛمتع أن قمٚمٞمف يم٤من ٕنف قمٚمٞمف: ُمردودة اًمِمٞمخ: ًَ  . قَمَٙم

 . ؿمٞمخ ي٤م ضم٤مهالً  يم٤من ًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 . يٕمٚمؿ اًمِمٞمخ:

اه٤م ُمداظمٚم٦م:  . َأدَّ

اه٤م يٕمٚمؿ، اًمِمٞمخ:  . ٓ أو ُمٕمذوراً  يم٤من اهلل، إمم أُمره أدَّ

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 11: 39: 37/ 337/ واًمٜمقر اهلدى)

 يقم إٓ خيرج أٓ جيب أم شمام٘ٗة يقم دم زمْٔة ُيرم واظمِرد الّارن

 سمسَة

 خيرج ُم٤م جي٥م وإٓ صمامٟمٞم٦م، يقم ذم سمٛمٙم٦م ُيـحرم واعمٗمرد ًمٚمٛم٘مرن سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

  شمًٕم٦م؟ يقم إٓ

 . اإلوم٤مو٦م ـمقاف قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 . ُمت٠مظمًرا  ضم٤مء ُمداظمٚم٦م:

  ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:
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، ضم٤مء هق ُمداظمٚم٦م:  . قمروم٦م إمم احل٩م ٟمّمػ سمٕمد ضم٤مء ُمت٠مظمًرا

 .. هق ُمـ اًمِمٞمخ:

 . شمًٕم٦م يقم إٓ ُمٙم٦م إمم يّمؾ ُم٤م واعمٗمرد، ًمٚمٛم٘مرن سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 أُم٤م واًمتٛمرة، اًمتٛمرة سملم ي٘مرن اًمذي وم٤معم٘مرن قمرب، وأن٧م ُم٘مرن شم٘مؾ ٓ اًمِمٞمخ:

 . ىم٤مرن ومٝمق واًمٕمٛمرة احل٩م سملم جيٛمع اًمذي

 شمًٕم٦م يقم إٓ ُمٙم٦م يّمؾ ُم٤م يٕمٜمل وُمٗمرد ىم٤مرن ظمػًما، اهلل ضمزاك ىم٤مرن ُمداظمٚم٦م:

 . ُمِمٙمٚم٦م ٓ يّمؾ ىمٌٚمٝم٤م وإٓ

 .. هق يّمؾ ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . عمٙم٦م يٓمٚمع ُمتك ُمداظمٚم٦م:

  اًم٘م٤مرن؟ اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . اعمٗمرد أم اًمِمٞمخ:

  عمٙم٦م؟ ُمتك ـمٚمققمٝمؿ واعمٗمرد، اًم٘م٤مرن ُمداظمٚم٦م:

 ي٘ميض صمؿ ُمٜمك، إمم ومقراً  ذه٥م ًمق إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًميوري ُمـ ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 ويٓمقف ُمٙم٦م ي٠ميت اًمٕمٞمد يقم يٕمٜمل احلج٦م ذي ُمـ اًمٕم٤مذ اًمٞمقم ذم صمؿ يمٚمٝم٤م، اعمٜم٤مؾمؽ

 . احل٩م أدى ىمد ويٙمقن اإلوم٤مو٦م، ـمقاف

  اًم٘م٤مرن؟ ُمداظمٚم٦م:

  ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

  وحتٚمؾ؟ وـمقاف ـمٌٕم٤مً  قمٛمرة قمٚمٞمف اهلَِدي، ُمع ضمدة ُمـ أطمرم إذا اًم٘م٤مرن ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

  جلدة؟ سم٤مإلطمرام يرضمع ممٙمـ ُمداظمٚم٦م:



 344   اًمتٛمتع وأنقاع احل٩م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . ٓ يتحٚمؾ مل دام ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . سم٤مهلدي ُمٙم٦م ذم ئمؾ يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

د، اًم٘مران وسملم اًمتٛمتع سملم اًمٗمرق وهذا. ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:  أو أومرد ُمـ ٕنف واإلومرا

 . إطمراُمف ذم ئمؾ أن جي٥م ذًمؽ ُمٕمٜمك ىمرن

 ( 17: 11: 27/ 416/واًمٜمقر اهلدى)

 زماحلج اظمتَة

َقر طمدي٨م :اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ اعمٚم٘مل: ًْ
ِ
 خمرُم٦م، سمـ اعم

 وهٜم٤مك ،-ط- اًمٜمٌل سم٠مصح٤مب ظم٤مص٦م يم٤مٟم٧م اعمتٕم٦م أن يٗمٞمدان ذر أب وطمدي٨م

ٌَلم   أظمرى أطم٤مدي٨م - احلٌٞم٥م ذًمؽ سَملّم  يمام إبد، ٕبد هل سمؾ يمذًمؽ، شمٙمـ مل أهن٤م شُم

 اًمٜمّمقص؟ هذه سملم اًمتقومٞمؼ ذم ىمقًمٙمؿ ومام. -ط

 هق إٟمام ُمرومققم٤ًم، ًمٞمس ذر أب ومحدي٨م وُمقىمقف، ُمرومقع سملم شَمَٕم٤مُرض ٓ اًمِمٞمخ:

ىم٦م طمدي٨م أُم٤م يمالُمف، ُمـ طم٦ًم، ُمرومقع ومٝمق ُم٤مًمؽ سمـ ها  داقمل ومال: ومحٞمٜمئذٍ  سا

 طمٙمؿ أنف سحي٦م سمٕم٤ٌمرة ُيْٕمٓمِل اعمرومقع أن وسمخ٤مص٦م وُمرومقع، ُمقىمقف سملم ًمٚمتقومٞمؼ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم

ىم٦م، حلدي٨م وٟمحقه ذر أب طمدي٨م ُمٕم٤مرو٦م ذم هٜم٤مك إؿمٙم٤مل ومال: وًمذًمؽ  ها

 ذم إؿمٙم٤مل ومال ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: »-اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف وهق

 .هذا

ح ؿمٞمخ ي٤م اعمًقر ًمٙمـ اعمٚم٘مل: - اًمٜمٌل ؾم٠مخٜم٤م: سم٘مقًمف -ط- اًمٜمٌل ؾم٠مل أنف َسَّ

  يمام أمحد اإلُم٤مم يم٤من وإنش ٟمٕمؿ:»ىم٤مل ظم٤مص٦م أخٜم٤م -ط

 .صحتف ُمٕمروف ذر أب طمدي٨م واعمًقر، ذر أب طمدي٨م ذيمرت أن٧م اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اعمٚم٘مل:
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 اًمث٤مين؟ احلدي٨م روى ومٛمـ اًمِمٞمخ:

 -اهلل رمحف- أمحد اإلُم٤مم أن حييين اًمذي ًمٙمـ َّترجيف، حييين ٓ أن اعمٚم٘مل:

 .أظمرى أطم٤مدي٨م خي٤مًمػ خي٤مًمػ، هذا: وىم٤مل سم٤مًمِمذوذ، رُم٤مه ىمد

 .قمروم٧م ُم٤م وم٤مًمزم اًمًٜم٦م، إُم٤مم اإلُم٤مم سمقاؾمٓم٦م قمروم٧م: إذاً  اًمِمٞمخ:

 ؿمٞمخ؟ ي٤م همػمه، َصّححف يم٤من وإن ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ، اعمٚم٘مل:

 .صححف اًمذي وُمـ أظمرضمف اًمذي ُمـ ٟمٕمرف أن يٜمٌٖمل ٟمحـ أُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك اعمٚم٘مل:

 .صحٞمح٤مً  يٙمقن أن يٛمٙمـ وٓ اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك اعمٚم٘مل:

 ( 11: 47: 25/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 أن لف زمدا شمؿ احلج، ٘قى قد يْـ ومل احلج أؾمٖر دم اعتٔر رصمؾ

 احلج؟ عٔرة عٓٗف فٖؾ يج

 ُمـ ضم٤مء اًم٘مٕمدة، ذي ؿمٝمر ذم أنف ومرض قمغم احل٩م أؿمٝمر ذم اقمتٛمر رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ذم ًمٜمٗمرض قمٛمٚمف ُمٙم٤من إمم رضمع صمؿ ُمٙم٦م، ذم واقمتٛمر اًمًقدان، ُمـ ًمٜمٗمرض سمالده

 ..وح٤م حي٩م، أن ىمرر اًمٗمؽمة هذه أثٜم٤مء اجلٌٞمؾ، ُمديٜم٦م

  يم٤من؟ ُم٤م ىمٌؾ ُمـ اًمِمٞمخ:

ر اًمٕمٛمؾ ُمٙم٤من إمم رضمققمف ومٌٕمد وم٘مط، قمٛمرة ىمٌؾ ُم٘مرًرا، يم٤من ُم٤م ُمداظمٚم٦م:  أن ىَمرَّ

 قمٛمرة؟ قمٚمٞمف ومٝمؾ حي٩م،

 هذه؟ ويـ اجلٌٞمؾ اًمِمٞمخ:
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ٌُْٕمد اًمنمىمٞم٦م، اعمٜمٓم٘م٦م ذم اجلٌٞمؾ ُمداظمٚم٦م:  ومخًامئ٦م أخػ أو ُمٙم٦م، قمـ يمٞمٚمق أخػ شَم

 .اًمتحديد وضمف قمغم

 إقمامل إٟمام احل٩م، قمٛمرة ُمـ ًمف سمد ومال احل٩م، قمٛمرة ٟم٤موًي٤م يم٤من ُم٤م دام ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ومٞمًتٓمٞمع قمٛمٚمف، إمم رضمع صمؿ سم٤محل٩م، ُيْتٌِٕمٝم٤م أن سمِٜمّٞم٦م إومم اًمٕمٛمرة أوىمع ومٚمق سم٤مًمذ٤مت،

 متتع، قمٛمرة َيٜمْقِ  مل وهق أُم٤م اًمتٛمتع، قمٛمرة شمٕمتؼم شمٚمؽ ٕن قمٛمرة، سمدون طم٤مضم٤مً  يٕمقد أن

 .متتع قمٛمرة ًمف شُمـح٥ًم ومال ُُمٗمردة، قمٛمرة ٟمقى وإٟمام

 ( 11: 11: 29/ 733/  واًمٜمقر اهلدى) 

ًَا احلج صقر وـ اليقرة هذه هؾ  وتٔت

 ٟمزل صمؿ وشَمـَحٚمَّؾ، واقمتٛمر ُمٙم٦م إمم ومذه٥م ُمتٛمتًٕم٤م اًمري٤مض ُمـ ضم٤مء رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 أم ُمتٛمتٕم٤مً  يمقٟمف يٌ٘مك ومٝمؾ ًمٚمح٩م، ضمدة ُمـ ُيـْحِرم أن أراد صمؿ ضمدة، ذم أصدىم٤مئف قمٜمد

 .. أنف

 . ُمتٛمتع ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 (17: 77: 37/ 416/واًمٜمقر اهلدى)

 يؼأيام الترش وـ مل يذزمح دم

  ذسمح؟ وُم٤م اًمثالصم٦م اًمتنميؼ أج٤مم اٟمتٝم٧م ُمثالً  إذا ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 .. وُم٤م اًمِمٞمخ:

  طمٙمٛمف؟ ومام اًمتٛمتع، هدي ذسمح ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

م يم٤مًمذي اًمِمٞمخ: ُمٝم٤م وم٤مًمذي اًمّمالة، سمٕمد أو اًمّمالة ىمٌؾ اًمٗمٓمر صدىم٦م ُيَ٘مد   ُيَ٘مد 

ُمٝم٤م واًمذي ُم٘مٌقًم٦م، صدىم٦م ومٝمل اًمّمالة ىمٌؾ  ُمـ صدىم٦م ومٝمل اًمّمالة سمٕمد ُيَ٘مد 

 . اًمّمدىم٤مت
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 .. أم ُم٘مٌقل طمجف يٕمٜمل ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 وضمؾ قمز اهلل حلٙمؿ إمه٤مًمف سم٥ًٌم آصمؿ: ًمٙمٜمف ُم٘مٌقل، طَمّجف ُمتٛمتع؟ هق اًمِمٞمخ:

ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم ﴿  . ﴾اهْلَْدِي  ُِم

 ص٤مر ومٚمام اًمًٗمر، ذم أج٤مم مخ٦ًم وأومٓمر ُم٤ًمومًرا  يم٤من هق ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

ر ومٝمؾ رضمع، إذا وؾمٌٕم٦م احل٩م ذم أج٤مم صمالصم٦م يّمقم ُمتٛمتًٕم٤م  سمٕمد إمم رُمْم٤من ىمْم٤مء ُي١َمظم 

  اًمّمٞم٤مم؟ هذا

  ىمْم٤مء؟ قمٚمٞمف يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 . رُمْم٤من ُمـ أج٤مم مخ٦ًم ُمداظمٚم٦م:

  ٟمٕمؿ؟ رضمع، إذا أج٤مم ؾمٌٕم٦م وقمٚمٞمف اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . آيمد ٕنف رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘مدم ٓ، اًمِمٞمخ:

  اًمًٌٕم٦م؟ هذه وي١مظمر ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 . حمدودة سم٠مج٤مم ُم١مىمت٦م هل ُم٤م اًمًٌٕم٦م سمٚمده، ذم اًمًٌٕم٦م اًمِمٞمخ:

  احل٩م؟ ذم اًمتل إج٤مم واًمثالصم٦م ُمداظمٚم٦م:

 . ىم٤مل يمام احل٩م ذم ُمٜمٝم٤م ٓسمد أج٤مم صمالصم٦م اًمِمٞمخ:

  يقم؟ أّي  ذم ُمتك ُمداظمٚم٦م:

  ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

  اًمتنميؼ؟ أج٤مم ُمداظمٚم٦م:

 . اًمتنميؼ أج٤مم اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 (17: 78: 39/ 416/واًمٜمقر اهلدى) 
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 وْة زمٙهؾ طماص زماحلج اإلفراد أن ععم الدلٗؾ

د أن قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م اًم١ًمال:  ُمٙم٦م؟ سم٠مهؾ ظم٤مص سم٤محل٩م اإلومرا

ـْ ﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م هل اًمِمٞمخ: ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم  اهْلَْدِي  ُِم

ـْ  ةٌ  شمِْٚمَؽ  َرضَمْٕمُتؿْ  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم   ذِم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  مَلْ  وَمَٛم ـْ  َذًمَِؽ  يَم٤مُِمَٚم٦مٌ  قَمنَمَ َ
ِ
ْ  عم  مَل

ـْ  ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ مِ  اعْمَ  [.796:اًمٌ٘مرة] ﴾احْلََرا

طم٦مً  وضمؾ قمز اهلل ذقمف اًمذي اًمَتَٛمّتع ومٝمذا  أهؾ سمٖمػم ىَمٞمَّده٤م أي٦م، هذه ذم سا

ـْ  َذًمَِؽ ﴿: ُمٙم٦م َ
ِ
ـْ  مَلْ  عم ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ مِ  اعْمَ  ُمـ أووح دًمٞمالً  ٟمجد ٓ ،﴾احْلََرا

 .أي٦م هذه

 (11: 13: 58/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 أؾمٖر دم إضمراوف وـ أضمؾ شمؿ الَٔرة دم الٌقاف قبؾ ؽمَك وـ

 احلج

 ومامذا احل٩م، أؿمٝمر ذم أطمراُمف ُمـ أطَمؾَّ  صمؿ اًمٕمٛمرة ذم اًمٓمقاف ىمٌؾ ؾمٕمك  اًم٤ًمئؾ:

 صحٞمح٦م؟ قمٛمرشمف هؾ ؿمٞمخ؟، ي٤م قمٚمٞمف

 شم٘مقل؟ احل٩م، قمٛمرة اقمتٛمر اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 اًمٓمقاف؟ ىمٌؾ وؾمٕمك احل٩م، قمٛمرة اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 ـم٤مف؟ صمؿ اًمِمٞمخ:

 .إطمراُمف ُمـ طَمؾَّ  صمؿ ٟمٕمؿ، اًم٤ًمئؾ:

 اًمٕمٛمرة؟ وأهن٧م اًمِمٞمخ:
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 .ٟمٕمؿ أي اًم٤ًمئؾ:

 .قمٚمٞمف رء ٓ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 22: 23/   398/  واًمٜمقر اهلدى)





 عرفة





 353 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   قمروم٦م 

 زماظمُِرة ووزدلِة عرفة دم احلجاج ععم اهلل سمًِؾ

 ُمًٞمئٙمؿ ومقه٥م هذا، مجٕمٙمؿ ذم قمٚمٞمٙمؿ شمٓمقل اهلل إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اهلل سم٤مؾمؿ ادومٕمقا  ؾم٠مل، ُم٤م حمًٜمٙمؿ وأقمٓمك عمحًٜمٙمؿ،

 .سم٤معمٖمٗمرة وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم احلج٤مج قمغم اهلل شمٗمْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.763/ 4)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 زماظمُِرة ووزدلِة عرفة دم احلجاج ععم اهلل سمًِؾ

 ُمًٞمئٙمؿ ومقه٥م هذا، مجٕمٙمؿ ذم قمٚمٞمٙمؿ شمٓمقل اهلل إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اهلل سم٤مؾمؿ ادومٕمقا  ؾم٠مل، ُم٤م حمًٜمٙمؿ وأقمٓمك عمحًٜمٙمؿ،

 .سم٤معمٖمٗمرة وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم احلج٤مج قمغم اهلل شمٗمْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.763/ 4)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 لٕسْف أققى أل٘ف لٓحاج عرفة يقم فٌارإ اؽمتحباب

 .وٕمٞمػش. سمٕمروم٦م قمروم٦م يقم صقم قمـ هنك[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 [:اإلوام قال]

 يقم صٞم٤مم سمف ومٞمحرم ضم٤مهؾ سمف يٖمؽم ٓ وًمٙمل احلدي٨م هذا حل٘مٞم٘م٦م سمٞم٤مٟم٤م هذا  ٟم٘مقل

 اًمٞمقم هذا احل٤مج يٗمٓمر أن إًمٞمٜم٤م وم٤مٕطم٥م وإٓ اًمٜمٝمك، سمٔم٤مهر متًٙم٤م احل٤مج قمغم قمروم٦م

 اًمقداع، طمج٦م ذم ومٕمٚمف ُمـ ط قمٜمف اًمث٤مسم٧م هق وٕنف اًمٜمًؽ، أداء قمغم ًمف أىمقى ٕنف

 قمٌد اسمٜمف ىم٤مل وم٘مد اهلل رمحف أمحد يمالم يِمػم وإًمٞمف ،شط اًمٜمٌل طمج٦م» رؾم٤مًمتٜم٤م اٟمٔمر

 اًمًٗمر ذم شمٓمققم٤م يّمقم اًمرضمؾ قمـ أب ؾم٠مخ٧م ش:خمٓمقط - 766 ص» ُم٤ًمئٚمف ذم اهلل

 ذم ص٤مم إن: وم٘م٤مل ؟شاًمًٗمر ذم اًمّمقم اًمؼم ُمـ ًمٞمس» :ط اهلل رؾمقل ًم٘مقل ي٠مثؿ ومٝمؾ

ه ومريْم٦م صقم ؾمٗمر  رأج٧م صمؿ: ؾمٗمر ذم ومريْم٦م وٓ شمٓمققم٤م يّمقم أن يٕمجٌٜمل وٓ أضمزأ



 354   قمروم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وروى .طمًـ وؾمٜمده قمٚمٞمف ُمقىمقوم٤م قمٛمر اسمـ قمـش 733/  7» اًمدوٓب رواه احلدي٨م

 قمٛمر قمـش 7/  6ش »إنّم٤مري ضمزء» ذم اًمٙمجل ُمًٚمؿ وأبقش 725/  7» ؾمٕمد اسمـ

 .وٕمٞمػ ؾمٜمده وذم ٟمحقه،

 (.582/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 لٓجَٔة عرفة يقم ويادفة فًٗٓة

 سمٕمروم٤مت ًمٚمقىمٗم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمٝمؿ أؾمٛمع اًمٜم٤مس ُمـ اًمٌٕمض: يٕمٜمل رء ومٞمف ُمداظمٚم٦م:

 .أيمثر أومْمٚمٞم٦م يٕمٜمل يقضمد يم٠منف اجلٛمٕم٦م، يقم

 اجلٛمٕم٦م قمٞمد قمٞمديـ، اضمتامع سم٤مقمت٘م٤مد اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  ُمقضمقدة أيمثر إومْمٚمٞم٦م اًمِمٞمخ:

 ذم اًمقىمقف اضمتٛمع إذا أنف اًمٕم٤مُم٦م يتداوًمف طمدي٨م هٜم٤مك أُم٤م قمروم٦م، ذم اًمقىمقف وقمٞمد

٦م، سمًٌٕملم ومتٙمقن اجلٛمٕم٦م يقم ُمع قمروم٦م  .ًمف أصؾ ٓ هذا طَمجَّ

 .ًمف أصؾ ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ إيف اًمِمٞمخ:

 .(7.:..: 9/   29/   واًمٜمقر اهلدى) 

 زمَرفة القققف زمف ييؾ الذي األد٘ك احلد

 اسمتداء طمٞم٨م ُمـ سمٕمروم٦م اًمقىمقف سمف حيّمؾ اًمذي إدٟمك احلد هق ُم٤م اًم١ًمال:

ة ويمذا واٟمتٝم٤مئف، اًمٞمقم  قمٚمٞمف؟ اًمقىمقف ُُمدَّ

 أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦مً : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ سيح، ذًمؽ ذم احلدي٨م اًمِمٞمخ:

 ُمزدًمٗم٦م، ذم وهق سمف يتٙمٚمؿ اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم ضم٤مء يمامش هن٤مر

 ىمٌؾ وىمػ ىمد ويم٤من -اًمٗمجر صالة: يٕمٜمل– مجع ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »وم٘م٤مل

ف وشَمؿَّ  شمٗمثف ىم٣م وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمروم٦م ذم ذًمؽ  ش.طَمج 
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 اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م يت٘مّمد أن ًمٚمح٤مج ٟمرى ٓ ًمٙمٜمٜم٤م هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م: إذاً 

 اًمٔمٝمر صالة صغم أن سمٕمد قمروم٦م إمم صٕمد إٟمام مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن يمام ط اًمٜمٌل وم٢من

 قمروم٤مت، صٕمد ذًمؽ سمٕمد قمروم٦م، ُمـ ًمٞم٧ًم وهل َٟمِٛمرة، ُمًجد ذم شم٘مديؿ مجع واًمٕمٍم

 هذه خم٤مًمٗم٦م يت٘مّمد أن ًمٚمٛمًٚمؿ ٟمرى ومال اًمِمٛمس، همرسم٧م طمتك قمروم٤مت قمغم وفمؾ

 قمغم اًمًٜم٦م مت٤مم طمٞم٨م ُمـ هذا وًمٙمـ ؾمٌٞماًل، إًمٞمف وضمد وُم٤م ذًمؽ، أُمٙمٜمف ُم٤م اًمًٜم٦م

 قمٜمل ظمذوا: »ط اًمٜمٌل ىمقل قمٛمقم ي٘متْمٞمف اًمذي سم٤مًمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم أو إىمؾ

 أو سم٤مًمًٜم٦م خمؾ سملم ومٝمق ،شهذا قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ:

ف أُم٤م قمروم٦م، ذم اًمٔمٝمر سمٕمد اًمٜمٝم٤مر ٟمّمػ ي٘مض مل إذا ًمٚمقاضم٥م، شم٤مرك  يمام ومّمحٞمح طَمج 

 ذًمؽ ىمٌؾ وىمػ ىمد ويم٤من -مجع ذم ُمٕمٜم٤م- هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

ف وشَمؿَّ  شَمَٗمَثف ىم٣م وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمروم٦م قمغم فش طَمج   وًمٙمٜمف صحٞمح، وَمَحج 

 ُمـ شمٙمقن أن يٛمٙمـ اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م وىمػ إذا

 .ٟمٕمؿ. اًمقاضم٤ٌمت

 اًمٜمٌل أن قمروم٦م ذم اًمقىمقف... آٟمٗم٤مً .. سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل يٛمٙمـ هؾ ُمداظمٚم٦م:

 سمٕمروم٦م اًمقىمقف سملم وم٘مرن ..شسمٕمروم٦م ووىمػ مجع، ذم هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »ىم٤مل ط

َتدل أن ومٞمُْٛمِٙمـ ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمّمالة وسملم ًْ  سمجٛمع؟ اًمقىمقف ريمٜمٞم٦م قمغم احلدي٨م هبذا ُي

َتدل إٟمام ٓ، اًمِمٞمخ: ًْ  اًمقىمقف أُم٤م ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر صالة ريمٜمٞم٦م قمغم سم٤محلدي٨م ُي

 إٓ يتؿ ٓ اًمقاضم٥م هذا ًمٙمـ ومقاضم٥م، اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٌٞم٤مت سم٤مٕصح أو اعمزدًمٗم٦م ذم

. ذًمؽ ذم صحٞمح واحلدي٨م اًمريمـ، هق هٜم٤مك اًمّمالة ٕن هٜم٤مك: اًمٗمجر صالة سم٠مداء

 .ٟمٕمؿ

 ُمع اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م شمٕم٤مرو٧م ًمق: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد اح٤موٞم٦م ًمٚمٛم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

ح اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ضمَّ  ..اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م ؾَمؽُمَ

 .صحٞمح اًمِمٞمخ:
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 ي٘مػ أن ًمف أب٤مح اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ىمقل ذم اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م ومٗمل ُمداظمٚم٦م:

 إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل وم٘مد اًمٞمقم، ـمقل وىمػ أنف اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م وإن ؾم٤مقم٦م، وًمق

 ...همػم اعمخ٤مًمٗم٦م ُم٠ًمخ٦م ومحٞمٜمئذ اًم٘مقًمٞم٦م، اًمًٜم٦م هٜم٤م إرضمح

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة اًمّمحٞمح٦م، اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة شمٓمٌٞمؼ ذم ظمٓم٠م هذا اًمِمٞمخ:

 قمـ اإلؿمٙم٤مٓت سمٕمض إلزاًم٦م إطمٞم٤من: ُمـ يمثػم ذم طمقهل٤م ُٟمَدْٟمِدن اًمتل اًمّمحٞمح٦م

م ومٕمٚمف، ُمع ط ىمقًمف شمٕم٤مرض إذا إطم٤مدي٨م، سمٕمض  قمٜمد هذا ومٕمٚمف، قمغم ىمقًُمف ىُمد 

 هق هذا هن٤مر، ُمـ ؾم٤مقم٦م اجلزء اًمٙمؾ، ذم اجلزء دظمؾ إذا اًمتٕم٤مرض وأجـ اًمتٕم٤مرض،

 هٜم٤م؟ اًمتٕم٤مرض وم٠مجـ وزي٤مدة، سم٤مًمريمـ ضم٤مء واًمرؾمقل اًمريمـ،

قِمل إذا ومٞمام يٙمقن إٟمام اًمتٕم٤مرض  هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م هق اًمريمـ أن ضمٝم٦م ُمـ اد 

 همروب إمم اًمٔمٝمر صالة سمٕمد ُمـ قمروم٦م ذم ووىمقومف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمٞم٤مم وأجْم٤مً 

م وومٕمٚمف، ىمقًمف شمٕم٤مرض إذا: طمٞمٜمئذٍ  ومٜم٘مقل ريمـ، هق اًمِمٛمس  اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ىُمد 

 اًمقضمقب، يٕمٓمل ُم٤م أيمثر اًمريمٜمٞم٦م ُيْٕمٓمِل ٓ قمروم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وىمقف ًمٙمـ

 ُم٤م يمؾ: اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ ذم اًمث٤مسم٧م ُمـ ٕنف اًمريمٜمٞم٦م: ُمٜمٝم٤م يٚمزم ٓ اًمتل اًمٗمروٞم٦م أو

 ريمـ هق ومرو٤مً  يم٤من ُم٤م يمؾ وًمٞمس ومرض، ومٝمق ذـم٤مً  يم٤من ُم٤م يمؾ ومرض، ومٝمق ريمٜم٤مً  يم٤من

 .اًمٗمرض ُمـ آيمد اًمنمط أو اًمريمـ ٓ، ذط، أو

 ط وىمقومف وسملمش هن٤مر أو ًمٞمؾٍ  ُمـ ؾم٤مقم٦مً : »ط ىمقًمف سملم هٜم٤م شمٜم٤مىمض ٓ: وم٢مذاً 

 ذم أي٦م هذه شمٓمريؼ وًمذًمؽ إـمالىم٤ًم، شمٕم٤مرض ٓ اًمِمٛمس، همروب إمم اًمٔمٝمر سمٕمد

 .وم٘مٝمل ظمٓم٠م هذه ُم٠ًمختٜم٤م

 (11: 51: 17/ 383/واًمٜمقر اهلدى)
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 زمَد أم الىٔس ؿمٓقع قبؾ عرفة إىل وٕك وـ آٌ٘الق دم السٕة

 ؿمٓقعٖا؟

 ىمٌؾ أم اًمِمٛمس، شمٓمٚمع أن سمٕمد... قمروم٦م، إمم ُمٜمك ُمـ آٟمٓمالق ذم اًمًٜم٦م ُمداظمٚم٦م:

 اًمِمٛمس؟ ـمٚمقع

 . اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى) 

 عرفة طمارج القققف

 ُمٜمٝمؿ، ضمٝمالً  وذاًمؽ قمروم٦م، ظم٤مرج ُمٕمٚمقم هق يمام ي٘مٗمقن احلج٤مج سمٕمض اًم٤ًمئؾ:

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اجلٝمؾ هبذا ُيْٕمَذرون ومٝمؾ

 .ومال وإٓ قُمِذُروا، ضمٝمدهؿ وأومرهمقا  ؾم٠مخقا  إذا اًمِمٞمخ:

 ( 11: 23: 13/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

 الٓٗؾ وٕتيػ قبؾ إىل عرفة دم التٙطمغم

 وصغم ُم٤ًمًء، اًمٕم٤مذة اًم٤ًمقم٦م إمم قمرومف ذم احلج٤مج ُمـ شم٠مظمر ُمـ هٜم٤مك اًم٤ًمئؾ:

 ومامذا اًمٗمجر، وصغم ُمزدًمٗم٦م ذم وسم٤مت ُمزدًمٗم٦م، إمم رطمؾ صمؿ قمرومف ذم واًمٕمِم٤مء، اعمٖمرب

 ؿمٞمخ؟ ي٤م قمٚمٞمف

 .إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ُمٙمره٤مً  يٙمقن أنف وسمخ٤مص٦م قمٚمٞمف، رء ٓ اًمِمٞمخ:

 ( 11: ذذذذ23: 27/   398/  واًمٜمقر اهلدى)
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 عرفة وـ وـ اخلروج وقت

 يٙمقن وىم٧م اخلروج ُمـ قمروم٦م؟[]ُمتك  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمراىم٥م وًمذًمؽ اًمِمٛمس، همروب سمٕمد إٓ قمروم٤مت ُمـ اخلروج جيقز ٓ اًمِمٞمخ:

 همروب سمٕمد إٓ ؾمٞم٤مرة أيَّ  ظمروج ُم٤مٟمٕملم اًم٘مْمٞم٦م، هذه ُمٜمٔمٛملم أهنؿ قمغم اًمِمٛمس

 .قمٚمٞمف ُيِْمَٙمرون ذقمل طمٙمؿ وهذا ُمٜمٔمٛمٞمٜمٝم٤م، يٕمٜمل اًمِمٛمس،

 ( 11: 15: 31/ 471/ واًمٜمقر اهلدى) 

 عرفة؟ يقم الٕسؽ وـ األفَال هذه هؾ

 :اًمٜمًؽ ُمـ إومٕم٤مل هذه هؾ اًم٤ًمئؾ:

 اًمزوال؟ ىمٌؾ قمروم٦م دظمقل طمٙمؿ وُم٤م قُمَرٟم٦م، صمؿ سمٜمٛمرة اًمٜمزول: أوًٓ 

ه، اًمذي اًمِمٞمخ:  ذم ًمٚمقىمقف هتٞم١ماً  يم٤من إٟمام قُمَرٟم٦م، ذم صمؿ ٟمٛمرة ذم اًمٜمزول أن ٟمرا

 .واًمريمٜمٞم٦م اًمقضمقب: طمٙمامن ومٞمف اقمت٘م٤مدي ذم قمروم٦م ذم واًمقىمقف قمروم٦م،

 .اًمِمٛمس همروب إمم اًمٔمٝمر صالة سمٕمد ُمـ ومٝمق: اًمقضمقب أُم٤م

 رضمؾ ضم٤مءه ح٤م اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ وم٤ًمقم٦م اًمريمٜمٞم٦م أُم٤م

 ُم٤ًموم٤مت ىمٓمع ىمد أنف ُمٜمف ومٝمؿ أن سمٕمد ًمف وم٘م٤مل اعمزدًمٗم٦م ذم وهق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ُمزدًمٗم٦م، ذم مجع ذم ط اًمٜمٌل أدرك وأنف ـمقيٚم٦م،

 هن٤مر، ُمـ أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦مً  قمروم٦م قمغم وىمػ ىمد يم٤من صمؿ مجع، ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم

ف وشَمؿَّ  شمٗمثف، ىم٣م وم٘مد  ش.طَمج 

 صالة سمٕمد ُمـ اًمقىمقف أُم٤م اًمريمـ، هق هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمرومف ذم وم٤مًمقىمقف

 يمؾ قمغم يٜمٌٖمل اًمذي اًمقاضم٥م هق ومٝمذا اًمِمٛمس، همروب إمم ٟمٛمرة ُمًجد ذم اًمٔمٝمر

: ط اًمٜمٌل ىمقل ُمع ُمٜمف دم٤موسم٤مً  ؾمٌٞماًل: ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مع ُم٤م قمٚمٞمف حيرص أن ُمًٚمؿ،



 359 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   قمروم٦م 

 قم٤مُمٙمؿ سمٕمد أو هذا، قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم ادري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ: قمٜمل ظمذوا»

 ش.هذا

 يم٘مقًمف هقش. ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف وًمذًمؽ

 ش.أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »اًمّمالة ذم

 اًمقضمقب ومٞمف وم٤مٕصؾ اًمّمالة وذم احل٩م، ذم ط اًمٜمٌل أومٕم٤مل ُمـ صم٧ٌم ُم٤م ومٙمؾ

 ذم وم٤مًمقىمقف ذًمؽ وقمغم ًمٚمٜمدب، هق وإٟمام ًمٚمقضمقب ًمٞمس أنف قمغم اًم٘مريٜم٦م دًم٧م ُم٤م إٓ

 اًمقؾم٤مئؾ شمٖمػمت ىمد اقمت٘م٤مدي وذم اًمَتَٝمّٞم١م، ومٝمق ذًمؽ ىمٌؾ ُم٤م أُم٤م اًمٜمًؽ، هق قمروم٦م

 اًمٕمٍم هذا ذم ًمٚمٛمًٚمٛملم وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ سمام ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم وشمذًمؾ اًمٞمقم، وإؾم٤ٌمب

 ًمّمالة اعمًٚمٛمقن جيتٛمع أن وإُم٤م سمخ٤مص٦م، قُمَرٟم٦م ذم اًمٜمزول ٟمرى ومال إؾم٤ٌمب، ُمـ

 سم٤مًمٜمٌل ومٞمٝم٤م ٟم٘متدي أن ويٜمٌٖمل قم٤ٌمدة ومٝمذه ٟمٛمرة، ُمًجد ذم شم٘مديؿ مجع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م هذا ،ط  .ٟمٕمؿ. اًمٗم٘مرة هذه قمغم ضمقا

 قمروم٦م؟ ظمٓم٦ٌم ومٕمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٗم٘مرة أُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 قم٤ٌمدة ٕهن٤م اخلٓم٦ٌم: ُمـ سمد ٓ آٟمٗم٤ًم، ذيمرت ُم٤م قمٛمقم ذم شمدظمؾ هل اًمِمٞمخ:

 .اًمقاضم٤ٌمت ُمـ أهن٤م قمغم يدل ُم٤م هٜم٤مك وًمٞمس وـم٤مقم٦م،

 وُمزدًمٗم٦م؟ قمروم٦م ذم اًمّمالشملم سملم واجلٛمع اًمّمالة، ىمٍم: اًمث٤مًمث٦م اًم٤ًمئؾ:

 قمٚمامء سملم ومٞمف خمتٚمػ أُمر ًمٚمٛم٤ًمومريـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمالة ىمٍم ذم إصؾ اًمِمٞمخ:

 .سمف اهلل ٟمديـ اًمذي هق وهذا واضم٥م، اًم٘مٍم أن ىم٤مئؾ سملم ُم٤م اعمًٚمٛملم،

 إدًم٦م ذم اًمث٤مسم٧م ُمـ يم٤من وإذا اًمتامم، وإومْمؾ جيقز اًم٘مٍم سم٠من ىم٤مئؾ وسملم

 ذم اًم٘مٍم قمٚمٞمف جي٥م أنف وم٤ٌمٕومم اًم٘مٍم، قمٚمٞمف جي٥م أنف ُم٤ًمومر، ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕم٤مُم٦م

 أقمٜمل وأن٤م يٛمٙمـ، أىمقل يٛمٙمـ أىمقل يٛمٙمـ واجلٛمع ويمٛمزدًمٗم٦م، يمٕمروم٦م احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 ممٙمـ وًمٙمـ احل٩م، سمٛمٜم٤مؾمؽ ُمتٕمٚم٘م٤مً  ًمٙمقٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم يمذًمؽ يٙمقن أن يٛمٙمـ أىمقل، ُم٤م

 شمٚمزُمٜم٤م آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل إدًم٦م وم٢من اًم٘مٍم: سمخالف ذًمؽ يروا ٓ أن اًمٜم٤مس ًمٌٕمض

 أن صم٧ٌم اًمتل احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ذم ٍمسم٤مًم٘م شمٚمزُمٜم٤م أن أومم سم٤مب ومٛمـ ؾمٗمر، يمؾ ذم سم٤مًم٘مٍم



 361   قمروم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ريض اخلٓم٤مب ًمٕمٛمر ىم٤مل رضمالً  أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد ومٞمٝم٤م، ىمٍم ط اًمٜمٌل

 ُم٤م أؾم٠مخف يمٜم٧م: ىم٤مل شم٠ًمخف؟ يمٜم٧م قمام: ىم٤مل ًم٠ًمختف؟ ط اًمٜمٌل أدريم٧م ًمق: قمٜمف اهلل

 صدىم٦م: »ط وم٘م٤مل ذًمؽ، قمـ ط اهلل رؾمقل ؾم٠مخ٧م ىمد: ىم٤مل أُِمٜم٤َّم، وىمد ٟم٘مٍم سم٤مًمٜم٤م

 ش.صدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ، هب٤م اهلل شمّمدق

 ُمنموـم٤مً  يم٤من إرض ذم اعمًٚمٛمقن ضب إذا ومٞمام اًمّمالة ىمٍم أن إمم يِمػم

ـَ  َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمُتؿْ  إِنْ ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ِذي  هذا أضمؾ ُمـ ،[717:اًمٜم٤ًمء] ﴾يَمَٗمُروا اًمَّ

 ُم٤م: ُمًٚمؿ صحٞمح ذم يمام اخلٓم٤مب قمٛمر ُمٜمٝمؿ اًمٜم٤مس، سمٕمض ُمـ اًم١ًمال ضم٤مء اًمنمط

ـَ  َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمُتؿْ  إِنْ ﴿: ي٘مقل رسمٜم٤م أُِمٜم٤َّم؟ وىمد ٟم٘مٍم اهلل رؾمقل ي٤م سم٤مًمٜم٤م ِذي  اًمَّ

 هب٤م اهلل شمّمدق صدىم٦م: »سم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مضم٤مب ،[717:اًمٜم٤ًمء﴾يَمَٗمُروا

ق وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمٙمريؿ يم٤من وإذا ،شصدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ،  اعم١مُمٜملم، قم٤ٌمدة قمغم شَمَّمدَّ

 هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق ومٞمام هذا اًمٕم٤معملم، رب صدىم٦م ي٘مٌؾ أن قمـ أطمدهؿ يًتٜمٙمػ ومٙمٞمػ

: قمٜمٝم٤م اهلل ريض ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ضم٤مء إصؾ هق ٕنف سم٤مًم٘مٍم: إظمذ يٚمزم ُم٤م

 ش.احلي ذم وزيدت اًمًٗمر ذم وم٠مىمرت ريمٕمتلم، ريمٕمتلم اًمّمالة وُمِرَو٧م»

 ي٠ميت أن قمـ ومْمالً  ومٕماًل، ط اًمٜمٌل قمـ ي٠مت مل اًمذي إصؾ ٟمٚمتزم أن قمٚمٞمٜم٤م: وم٢مذاً 

 ذم وص٤مم اومٓمر أنف يمام وىمٍم، أتؿ أنف ط اًمٜمٌل قمـ ُيْروى وُم٤م قمٜمف، خيرضمٜم٤م ىمقًٓ 

 ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد سمؾ ،ط قمٜمف يّمح ٓ ومٝمذا اًمًٗمر، ذم رُمْم٤من

 طمتك اعمديٜم٦م ُمـ ظمروضمف ؾم٤مقم٦م ُمـ ط اًمٜمٌل أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض أنس طمدي٨م

 ط هدي٦م هذا اعمديٜم٦م، دظمؾ طمتك ريمٕمتلم ريمٕمتلم، يّمكم ي٘مٍم، زال ُم٤م إًمٞمٝم٤م رضمع

 ومٞمف وم٤مٕصؾ اجلٛمع أُم٤م ُمزدًمٗم٦م، وذم قمروم٦م ذم ٟم٘مٍم أن أومم سم٤مب وُمـ اًم٘مٍم، سمٕم٤مُم٦م

 ُم٤م هذا احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ يٙمقن أن ظمِمٞم٦م هبام ٟمتٛمًؽ أن إَْوًَمـك ًمٙمـ رظمّم٦م أنف

 .همػمه أقمٚمؿ، واهلل سمف، اهلل أديـ

٥م اًمٜمزول: اًمراسمٕم٦م اًمٗم٘مرة اًم٤ًمئؾ:  اًمزوال؟ سمٕمد قمنم اًمث٤مًم٨م يقم سم٤معمَُحّم 



 367 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   قمروم٦م 

 أنف ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ ؾمٜم٦م، ىم٤مل ُمـ ُمٜمٝمؿ ومٞمف، اًمًٚمػ اظمتٚمػ أُمر هذا اًمِمٞمخ:

ه ُم٤م يٗمٕمؾ أن إٟم٤ًمن وًمٙمؾ اهلل، ؿم٤مء إن إًمٞمف ٟمٓمٛمئـ اًمذي هق وهذا حل٤مضم٦م،  يرا

سم٤مً   .ٟمٕمؿ. صقا

 يمذا، ُمـ ُمٙم٦م دظمقًمف ُمثالً  ُمٕملم ـمريؼ ُمـ اًمذه٤مب: اخل٤مُم٦ًم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمئؾ:

رة سم٤مب ُمـ واخلروج  ويمذا؟ طَمَزوَّ

 ومٝمق ذًمؽ ًمف شمٞمن ومٛمـ اًمًالم، قمٚمٞمف هديف ُمـ اًمٓمري٘ملم سملم اعمخ٤مًمٗمف اًمِمٞمخ:

 .طمرج ومال ٓ وُمـ ؾمٜم٦م،

 ( 11: 33: 53/   392/  واًمٜمقر اهلدى)





 مسدلفة





 365 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمزدًمٗم٦م 

 زماظمُِرة ووزدلِة عرفة دم احلجاج ععم اهلل سمًِؾ

 ُمًٞمئٙمؿ ومقه٥م هذا، مجٕمٙمؿ ذم قمٚمٞمٙمؿ شمٓمقل اهلل إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اهلل سم٤مؾمؿ ادومٕمقا  ؾم٠مل، ُم٤م حمًٜمٙمؿ وأقمٓمك عمحًٜمٙمؿ،

 .سم٤معمٖمٗمرة وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم احلج٤مج قمغم اهلل شمٗمْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.763/ 4)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 احلج؟ أركان وـ ركـ زماظمزدلِة الِجر صالة هؾ

ٜم٦م قمغم اؿمتٝمر ؾم١مال: ًِ  ُمـ ريمـ اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة أن اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم سمٕمض َأْخ

 هذا؟ ذم شم٘مقًمقن ومام احل٩م، أريم٤من

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ رؾم٤مًم٦م ذم ذيمرٟم٤مه اًمذي هذا اًمِمٞمخ:

 ُمـ ؾم٤مقم٦م قمروم٦م قمغم ذًمؽ ىمٌؾ وىمػ ىمد ويم٤من مجع، ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ»

 اقمتؼم طمٞم٨م وصحٞمح سيح طمدي٨م هذاش شمٗمثف وشمؿ طمجف ىم٣م وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ

 هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ حلٔم٦مً  قمروم٦م ذم يم٤مًمقىمقف اًمٗمجر، صالة ُمدريم٤مً  اعمزدًمٗم٦م ذم اًمقىمقف

ق أن جي٥م اًمٌٞم٤مت، ًمٞمس ًمٙمـ ي٘مػ، ومٝمق ٌََٞم٤مت سملم ُٟمَٗمر   وم٢مذا واضم٥م، ومٝمق اعمزدًمٗم٦م ذم اًم

 أدرك يٙمقن همػمهؿ أو يم٤مًمٜم٤ًمء اعمٕمذوريـ ُمـ يٙمـ ومل هٜم٤مك، اًمٗمجر وصغم سم٤مت

 احل٩م، أدرك اًمٗمجر، وصغم سم٤مت ُم٤م ًمٙمـ اًمٗمجر، وصغم سم٤مت إذا مت٤مُم٤ًم، احل٩م

َٕمٗم٦م إٓ احلدي٨م، هذا ذم طم٩م ًمف ومٚمٞمس.....واًمٕمٙمس  .وإـمٗم٤مل اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمْمَّ

 :..(27: 77/   56/   واًمٜمقر اهلدى)

 وعدم صالة الِجر فٖٗا؟ زمٔزدلِة اظمبٗت عدم ععم يؼمسمب وا

 هذا؟ قمـ يؽمشم٥م ُم٤م سمٛمزدًمٗم٦م، اعمٌٞم٧م قمدم أؾمت٤مذي، ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمٌح؟ صغم أجـ اًمِمٞمخ:



 366   ُمزدًمٗم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ُمٜمك ذم صغم ُمداظمٚم٦م:

 .طم٩م ًمف ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .سمٛمزدًمٗم٦م اعمٌٞم٧م قمدم... ًمٚمحج٤مج إوىم٤مف وزارة أومتقا  ٕنف شمٕمرف، ُمداظمٚم٦م:

 ..سم٤مهلل أقمقذ اًمِمٞمخ:

 رضمؾ ضم٤مءه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وشمرسمٞم٦م، شمّمٗمٞم٦م آٟمٗم٤ًم، ٟمٌح٨م يمٜم٤م ح٤م ُمث٤مل هذا

 ىَمَٓمْٕمُتف إٓ وادي٤مً  وٓ ضمٌالً  شمريم٧م ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف ىم٤مل ُمزدًمٗم٦م، ذم مَجْعٍ  ذم وهق

: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ًمف ىم٤مل قمروم٦م، ذم وىمٗم٧م هؾ: ًمف ىم٤مل مجع، إمم ضمئ٧م طمتك

 ذًمؽ ىمٌؾ وىمػ ىمد ويم٤من -اًمّمٌح صالة يٕمٜمل– مجع ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ»

ف وشَمؿَّ  شَمَٗمَثف ىم٣م وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦مً  قمروم٦م قمغم  ذم اًمٗمجر صالة وم٘مرن ،شطَمج 

 .شمٗمثف وىم٣م طمجف، شمؿ وم٘مد اًمريمٜملم سملم جيٛمع اًمذي وأن سمٕمروم٦م، سم٤مًمقىمقف ُمزدًمٗم٦م

 هٞمؽ واُمٌم، إيدك ه٤مت وإطم٤مدي٨م، اًمًٜم٦م ُمـ يًتٗمتقن ٓ اًمٜم٤مس اًمٞمقم

 قمغم سمٜم٤مء يدري ٓ اًم٤ًمئؾ ُم٤مذا؟ قمغم سمٜم٤مءً  هذا ىم٤مل اًمِمٞمخ طمٌٞمٌل ي٤م ًمؽ ىم٤مل، اًمِمٞمخ

 ضم٤مٟم٥م ذم اًمًٜم٦م وم٠مصٌح٧م إُمر، واٟمتٝمك ىم٤مل اًمِمٞمخ يٕمٜمل، اًم٤ًمئؾ يدري طمتك ُم٤مذا،

 .آظمر ضم٤مٟم٥م ذم واًمِمٕم٥م

 ومٞمف؟ اًم٘مقل ُم٤مش قمروم٦م احل٩م: »اعمٕمروف احلدي٨م! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 ـمقاف ـم٤مف ُم٤م إذا سم٠منف احلدي٨م ُمـ شمٗمٝمؿ أن٧م هؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ىم٤مل يمام ومٞمف اًم٘مقل اًمِمٞمخ:

ؾمٚمقب ُمـ قمرب يمالم هذا ُمٕمٜمك ٓ،: ؾمت٘مقل طم٩م، اإلوم٤مو٦م  ُم٤ٌمًمٖم٦مش قمروم٦م احل٩م» اًمٕمرب، ٕا

 ومتٞم٤من ذم قمكم؟ همػم ومتٞم٤من ذم ُم٤م قمكّم، ٓإ ومتك ٓ: -ُمثالً – ُمثؾ هذا سمٕمروم٦م، اًمقىمقف أمهٞم٦م سمٞم٤من ذم

ًتثٜمك هذا ظمّمقصٞم٦م سم٢مومراد اجلٜمس يٜمٗمل هٜم٤م ومٞمف، ُم٤م ُمثٚمف ًمٙمـ يُمثُر،  ومحلم اجلٜمس، ُمـ اعم

 سمٕمروم٦م، اًمقىمقف ذم جمٛمقع أريم٤مٟمف سمٙمؾ يُمٚمّف احل٩م: ي٘مقل يم٠منفش قمروم٦م احل٩م: »اًمًالم قمٚمٞمف ي٘مقل

 اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ُمـ سمد ٓ أنف آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت ُم٤م ُمٜمٝم٤م أظمرى، أؿمٞم٤مء ريمٜمٞم٦م يٜمٗمل ٓ هذا ًمٙمـ

 سمد ٓ طمجف، صح ُم٤م سمٚمده إمم وُمِمك فمٝمره ودار ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر وصغم قمروم٦م قمغم وىمػ ومٚمق

 اإلوم٤مو٦م ـمقاف أُم٤م واضم٥م، اًمقداع ـمقاف اًمقداع، ـمقاف ًمٞمس اإلوم٤مو٦م، ـمقاف يٓمقف أن

 .ريمـ
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 احل٩م ىمٞمٛم٦م شم٘مٞمٞمؿ ذم... اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام شم٘مٞمٞمؿ ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م: يٕمٜمل قمروم٦م احل٩م: إذاً 

 .سمٕمروم٦م اًمقىمقف سم٥ًٌم

 احل٩م؟ إقم٤مدة قمٚمٞمف سمٛمزدًمٗم٦م ي٧ٌم مل ُمـ! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 .اًمّمالة وسملم اًمٌٞم٤مت سملم ومرق ذم اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة ُمداظمٚم٦م:

 طمجف شمؿ ُم٤م..طم٩م ًمف ًمٞمس احلدي٨م ذم ؾمٛمٕم٧م يمام ُيَّمؾ   مل اًمذي ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:

 .شمٗمثف ىم٣م وٓ

 :..(21: 79/   59/   واًمٜمقر اهلدى) 

 فٖٗا؟ الِجر ُييؾ ومل وزدلِة دم يبت ومل ضمج رصمؾ

ٟمٜم٤م ُمـ ُمداظمٚم٦م: ـْ ] إظمقا  ُمع ُمزدًمٗم٦م ذم ي٧ٌم ومل اًم٤ًمسم٘م٦م اًمًٜمقات ذم طَم٩مَّ [ َُم

 واًمده؟ قمـ حي٩م أو ىُمٌَِٚم٧م، ُم٤م طمجتف ٕن اإلؾمالم: طمج٦م حي٩م هؾ أن ُمٜمك،

ل ُم٤م دام ُم٤م ٕنف ٟمٗمًف: قمـ حي٩م ٓ، اًمِمٞمخ:  اًمٗمجر ُيَّمؾ   مل ُمٕمٜم٤مه٤م اعمزدًمٗم٦م، طَمقَّ

ف ومحٞمٜمئذٍ  هٜم٤مك، اًمٗمجر ُيَّمؾ   مل دام وُم٤م هٜم٤مك، ف دام وُم٤م شَمّؿ، ُم٤م طَمج   سمد ومال شَمؿَّ  ُم٤م طَمج 

 .يٕمٞمده أن ُمـ

 ( 11: 58: 12/   762/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمزدلِة دم الِجر ؾمٖقد ركٕٗة

 أو ؿمٞمخ أُمػم وقمٚمٞمٝمؿ قمروم٦م ُمـ يٜمزًمقن احلج٤مج ُمـ يمثػم ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 وإُم٤م ُمٙم٦م إمم إُم٤م ـمري٘مٝمؿ ذم يٛمِمقن صمؿ احلَم، سمٕمض ومٞمجٛمٕمقن يمذا، أو ُمتٛمِمٞمخ

 سمٛمزدًمٗم٦م اعمٌٞم٧م ُمـ سمد ٓ أنف قمٚمٞمٝمؿ وأيمد اًمٕمٚمؿ، ـم٤مًم٥م ظم٤مـمٌٝمؿ ُم٤م وم٢مذا ُمٜمك، إمم

 .ذسمٞمح٦م شمذسمحقن سم٠منٙمؿ اعمجٞم٥م، أومت٤مهؿ ؾم٠مخقا  وم٢مذا ٟم٠ًمل،: ىم٤مًمقا  ومٞمٝم٤م، اًمٗمجر وصالة



 368   ُمزدًمٗم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ومدو يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 ًمقىمقع اًمّمقرة، هذه صح٦م ُمدى ُم٤م اًمّمقرة هذه احل٩م، ويّمح ومدو ٟمٕمؿ، أي ُمداظمٚم٦م:

 .ومٞمٝم٤م ي٘مٕمقن اًمذيـ ُمـ ًمٙمثػم اًمنميط هذا ٟمًٛمع أن وٟمح٥م ومٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 .ُمزدوج ظمٓم٠م رأجل ذم هذا اًمِمٞمخ:

 اًمٗمجر صالة سمؾ اًمٌٞم٤مت ريمٜمٞم٦م ُمـ اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م إؾم٘م٤مط ومٞمف: أوًٓ 

 وم٘مد ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمّمالة أو اًمٌٞم٤مت هذا قمـ سم٤مٓؾمتٖمٜم٤مء ُيْٗمُتقن ومحٞمٜمام ُمزدًمٗم٦م، ذم

 .أوًٓ  اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ظم٤مًمٗمقا 

 سم٠منف: سم٘مقهلؿ ضمدًٓ  ؾمٚمٛمٜم٤م ًمق طمتك أو اًمريمـ، هبذا إظمالهلؿ قمغم اًمٗمدي٦م يقضمٌقن طمٞمٜمام صمؿ

ع ُم٤م: أوًٓ  هٜم٤مك ومٚمٞمس سمريمـ، وًمٞمس واضم٥م ًتٌدًمقا  أن ًمٚمٜم٤مس َينْمَ دٟمك ي  ظمػم، هق سم٤مًمذي ٕا

دًمقا  إهنؿ ىمٚم٧م أنٜمل شمالطمٔمقن وأفمـ ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمٌَٞم٤َمت ُم٘م٤مم اًمٗمدي٦م ُيْ٘مٞمٛمقا  أن دٟمك يًٌت  ٕا

٤من سملم ؿمت٤من ٕنف ظمػم، هق سم٤مًمذي روا أن وسملم اًمٗمدي٦م، قمٚمٞمف وم٠موضمٌقا  أظمٓم٠م إًٟم  خيٓمئ أن ًمف ُيؼَم 

 .ًمٞمٗمدي

 .ُُمَثٚم٨َّم: إذاً  هٜم٤م اخلٓم٠م دىم٦م، ومٞمٝم٤م وم٤معم٠ًمخ٦م

 .واضم٤ٌمً  ريمـ هق ُم٤م ضمٕمٚمقا  :أوًٓ 

ُروا :شما٘ٗاً   .ؾمٚمٗم٤مً  اًمٗمدي٦م سمت٘مديؿ اًمقاضم٥م شمرك سَمرَّ

٤من أظمٓم٠م ًمق :شمالثاً   اًمٗمدي٦م؟ ضم٤مءت أجـ ومٛمـ اًمٌٞم٤مت، قمدم يتٕمٛمد ومل اإلًٟم

 .واوح

 .يمالمه٤م أو اعمٌٞم٧م أو اًمّمالة ؿمٞمخ ي٤م اًمريمٜمٞم٦م ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٗمجر صالة ٓ، اًمِمٞمخ:

 .هذه صالشمٜم٤م وصغم ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ( 11: 79: 46/   765/  واًمٜمقر اهلدى)
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 وزدلِة دم الِجر ييؾ مل وـ ضمج ضمْؿ

٤مئؾ  احل٩م؟ طمٙمؿ ُم٤م ُمزدًمٗم٦م، ذم ريمٕمتلم يّمؾ مل ُمـ أؾمت٤مذي، :اًًم

 اًمٗمجر؟ يّمؾ مل يٕمٜمل، شم٘مّمد ريمٕمتلم يّمؾ مل إًم٤ٌمين:

 ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ومٕمؾ؟ ُم٤مذا: إذاً إًم٤ٌمين: 

٤مئؾ ٤مذةً  ُمٜمك إمم ذه٥م :اًًم  .قمروم٤مت ُمـ اًمٜمٗمرة سمٕمد ُم

 ! اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة و اًمت٠مظمر، شَمَٕمّٛمـد ُم٤م يٕمٜمل أجقه،إًم٤ٌمين: 

 ٟمٕمؿ :السائؾ

 .ٟمٕمؿ إي سمٕمروم٦م، اًمقىمقف شمرك ًمق يمام طم٩ّم، ًمف ًمٞمس طم٩ّم، ًمف ًمٞمسإًم٤ٌمين: 

 . واطمد طمدي٨م ومٞمف ي٘مرأ، احلدي٨م :السائؾ

 هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م سمٕمروم٦م وىمػ ىمد يم٤من و ُمٕمٜم٤م، هذهِ  صالشمٜم٤م صغم ُمـ» ٟمٕمؿ، :األلباين

ف شَمؿَّ  وم٘مد  ش شمٗمثف وىم٣م طَمج 

 ( 11: 57: 29/   222/  واًمٜمقر اهلدى)

 وزدلِة دم الِجر وصالة البٗات ضمْؿ

 اًمٜمٌل ٕن ريمـ: اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر وصالة واضم٥م، ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٌٞم٤مت اًمِمٞمخ:

 ُمـ: »وىم٤مل قمروم٦م، ذم اًمقىمقف سمٕمد سم٤معمزدًمٗم٦م اًمٗمجر صالة هذه اًمّمالة، ىمرن ط

 وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمروم٦م قمغم وىمػ ىمد ويم٤من مجع، ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم

 ش.شمٗمثف وىم٣م طمجف شمؿ

 ( 11: 53: 47/ 233/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 دم الِجر صالة أن ععم..( صالسمٕا ؾمٖد وـ: )ضمديث يدل هؾ

 ركـ؟ وزدلِة

 وىمػ ىمد ٟمدومع طمتك ُمٕمٜم٤م وىمػ وىمد هذه صالشمٜم٤م ؿمٝمد ُمـ: »طمدي٨م ؿمٞمخٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .ششمٗمثف وىم٣م طمجف شَمؿَّ  وم٘مد هن٤مراً، أو ًمٞمالً  ذًمؽ ىمٌؾ سمٕمروم٦م

 اًمّمالة: ريمٜمٞم٦م قمغم طُمّج٦م ومٞمف ًمٞمس: ىم٤مًمقا  اًمًٕمقدي٦م ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ُمع سمحثٜم٤م قمٜمدُم٤م

ًم٦م هذه ٕن ًم٦م اىمؽمان، د ىمؽمان ود ًتدل ومال اًمدٓٓت، أوٕمػ ُمـ ٓا  هذا، ريمٜمٞم٦م قمغم ي

 .سمٕمروم٦م سم٤مًمقىمقف سم٤مىمؽماهن٤م

ًم٦م أن قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم هؾ ح٤مذا؟ اًمِمٞمخ:  ُم٘مّمقدة؟ همػم هٜم٤م اًم٘مران د

ىمؽمان قمٚمٞمف يدل ُم٤م قمٙمس قمغم اًمدًمٞمؾ ي٘مقم طمٞمٜمام ي٘م٤مل هذا  .ٓا

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .اجلقاب ي٠ميت هٜم٤م ُمـ وًمذًمؽ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 15: 22/   765/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الٕساء زمرفّة وبًْرا اظمزدلِة وـ الرصمال ا٘ناف ضمْؿ

 قبؾ احلجارة يروقا هؾ ا٘نفقا وإذا اظمٕنفني، واألؿمِال

 يٕتٍروا؟ أم الىٔس ؿمٓقع

ن٤م ُمزدًمٗم٦م ُمـ ًمالٟمٓمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:  قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م يمت٤مب ذم ىمرأ

 .ٟم٤ًمء وومٞمف وٕمٗم٤مء ومٞمف يم٤من إذا آٟمٍماف جيقز: ىمٚم٧م أنؽ وؾمٚمؿ

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ُمٕمٝمؿ؟ يٜمٍمومقا  أن ًمٚمرضم٤مل جيقز هؾ! ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 رضم٤مل؟ أّي  اًمِمٞمخ:
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 ٟمحـ يم٤مٕـمٗم٤مل، ووٕمٗم٤مء ٟم٤ًمء، ُمٕمٜم٤م سمٞمٙمقن ـمٌٕم٤مً  ومٞمف هٜم٤مك اًمٚم ـل ُمداظمٚم٦م:

 احل٩م؟ إمم هبؿ أتٞمٜم٤م اًمذيـ اًمرضم٤مل

 وُمع زوضمتف ُمع اًمزوج ضم٤مء -ُمثالً – ومروٜم٤م ًمق يٕمٜمل اًمرضم٤مل يم٤من وم٢مذا اًمِمٞمخ:

 سمٕمد زوضمتؽ ُمع شمٜمٍمف وم٠من٧م ُمٕمؽ، يٜمٍمف أن ًمف جيقز ٓ ومٝمذا أظمقه، اًمزوج

 ومال سم٤معمقوقع، قمالىم٦م ًمف ومٚمٞمس أظمقك أُم٤م زوضمتؽ، سمِمٗم٤مقم٦م وشمروح اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ

 ومٝمٛمتٜمل؟ ًمٕمٚمؽ هٜم٤مك، اًمّمٌح يّمكم أن وجي٥م جيقز،

 .ومٝمٛمتؽ ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 يرُمل؟ وٓ يتقىمػ وٓ يرُمل هؾ زوضمتف ُمع يذه٥م اًمذي ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 .اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك أجْم٤مً  وزوضمتف سمؾ وم٘مط، هق ًمٞمس يتقىمػ اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 11: 24: 45/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 

 ركـ؟ أم واصمب هق هؾ وزدلِة دم اظمبٗت

 واضم٤ًٌم، يم٤من وإذا واضم٥م، أو ريمـ هق هؾ ُمزدًمٗم٦م، ذم اعمٌٞم٧م طمٙمؿ ُم٤م اًم١ًمال:

 قمٚمٞمف؟ ومامذا

 صالة وسملم اعمزدًمٗم٦م ذم اعمٌٞم٧م سملم اًمتٗمريؼ وهق. قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ اًمِمٞمخ:

 .اًمقاضم٥م هق واعمٌٞم٧م اًمريمـ، هق اًمٗمجر صالة اًمٗمجر،

 (11: 73: 22/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

ّٓـك ط الٕبل أن شمبت هؾ  ؟وزدلِة دم القسمر َص

 ُمزدًمٗم٦م؟ ذم اًمقشمر صغم ط اًمٜمٌل أن صم٧ٌم هؾ اًم١ًمال:
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ـْ  ََّتِْٗمٞمٌػ  َذًمَِؽ ﴿و ذًمؽ، يٜم٘مؾ ومل صم٧ٌم، ُم٤م اًمِمٞمخ:  ﴾َوَرمْح٦َمٌ  َرسم ُٙمؿْ  ُِم

 [.778:اًمٌ٘مرة]

 (11: 76: 79/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 ٘ساء وَف ظمـ الٓٗؾ وٕتيػ زمَد وزدلِة وـ آ٘ناف ضمْؿ

 ُمٕمف عمـ اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ سم٤مٟٓمٍماف شمٕمجؾ ُمـ طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .ٟم٤ًمء؟

 ًمِمٗم٤مقمتٝمـ، ُمٕمٝمـ يذه٥م ومٝمق حمرم اًمٜم٤ًمء ُمع اًمذيـ اًمرضم٤مل يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 إذا أُم٤م اًمٗمجر، صالة يّمٚمقا  أن سمٕمد إٓ اعمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٍمومقا  أن ًمٚمرضم٤مل ًمٞمس يٕمٜمل

 . اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد ُمٕمٝمـ يٜمٓمٚمؼ أن ومٚمف اًمٜم٤ًمء ُمع يم٤من

 ؾمٞم٤مرة ذم واطمدة طم٤مومٚم٦م ذم وًمٙمـ اعمح٤مرم وُمٕمف حمرم ًمٞمس يم٤من إذا :اًم٤ًمئؾ

 ومٞمف؟ ُمِم٤مريملم وًمٙمـ حم٤مرم هؿ ُم٤م اصمٜم٤من وُمٕمٜم٤م إظمقان ُمع ٟمًقان أرسمع واطمدة

 ذم ئمٚمقا  وأن أىمداُمٝمؿ يريمٌقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ه١مٓء هل١مٓء، جيقز ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 .اجلٛمرة إمم شم٠مظمذهؿ ؾمٞم٤مرة هلؿ يتٞمن مل إن أىمداُمٝمؿ قمغم ويٜمزًمقا  اعمزدًمٗم٦م

 (11: 23: 57/ 385/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الٓٗؾ وٕتيػ زمَد وزدلِة وـ الدفع ضمْؿ

 ذم أنف ومٞمٝم٤م وردت اًمتل أصم٤مر اًمٚمٞمؾ، ُمٜمتّمػ ُمـ ُمزدًمٗم٦م ُمـ اًمدومع ُمداظمٚم٦م:

 .اًمًحر قمٜمد اًم٘مٛمر سمٞم٤مض وقمٜمد اًمٚمٞمؾ، آظمر

ً، اًمِمٞمخ:  .اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد اًمٚمٞمؾ، آظمر ذم ًمٞمس قمٗمقا

 اًمٚمٞمؾ؟ ُمٜمتّمػ سمٕمد سم٤مًمٜمٗمر ؾمٜم٦م ذم هٜم٤م ُمداظمٚم٦م:
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 همرب هؾ اٟمٔمر خل٤مدُمتٝم٤م، شم٘مقل يم٤مٟم٧م ؾمٚمٛم٦م أم أفمـ هق ُم٤م ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:

 أذن ىمد ط اًمٜمٌل ٕن: وىم٤مًم٧م وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م، ٟمٕمؿ،: ىم٤مًم٧م طمتك ٓ،: شم٘مقل اًم٘مٛمر؟

 هق ُم٤م إًمٞمؽ، ومٚمٜمًتٛمع ذًمؽ وُمع اًمٚمٞمؾ، ُمٜمتّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٍمومـ أن ًمٚمٜم٤ًمء

 أو اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد اٟمٍمومـ ىمد اًمٜم٤ًمء شمٙمقن أن سملم اًمٚمٗمٔملم، سملم اخلالف صمٛمرة

 ظمالف؟ هٜم٤مك يم٤من إن اخلالف صمٛمرة هق ُم٤م اًمٚمٞمؾ، آظمر ذم اٟمٍموم٧م

 ذه٤مب سمٕمد إٓ يٖمٞم٥م ٓ اًم٘مٛمر، همٞم٤مب اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ي٤م اخلالف صمٛمرة ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٕمنم ًمٞمٚم٦م ذم اًمٚمٞمؾ صمٚمثل

 ًمٗمٔمل، وم٤مخلالف اًمٚمٞمؾ، آظمر ذم ًمٞمس اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد طم٤مل يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:

 اًمثٛمرة؟ هق ُم٤م ًمٙمـ

 .اًمٚمٞمؾ آظمر ُمـ هق ًمٞمس اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ: إذاً  اًمٚمٞمؾ، آظمر ذم ىمٚمٜم٤م إذا ُمداظمٚم٦م:

 ذم اٟمٍمومٜم٤م إذا ومامذا ٟمت٤مسمع، ظمٚمٞمٜم٤م ذًمؽ وُمع أىمقل، أن٤م اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اًمِمٞمخ:

 وم٘مط وٓ آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه سمام يتٕمٚمؼ ومٞمام ذًمؽ وراء ومامذا اًمٚمٞمؾ، ُمـ اًمث٤مين اًمثٚم٨م

 آظمر؟ رء ذم وإٓ وم٘مط، اًمٚمٗمٔم٦م هذه قمغم ُمالطمٔمتؽ

 .اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ذم ومٝمٛم٧م أنف ظم٤مـمئ٤ًم، ومٝمٛمل ويم٤من ومٝمٛم٧م أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اًمِمٞمخ:

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 . وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى)



 374   ُمزدًمٗم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 زوصمٖا وكذا وزدلِة، دم اظمبات سمستٌع ومل اورأة ورضت إذا

  ظمساعدهتا

 عم٤ًمقمدهت٤م زوضمٝم٤م ويمذا ُمزدًمٗم٦م، ذم اعم٤ٌمت شمًتٓمع ومل اُمرأة ُمرو٧م إذا اًم٤ًمئؾ:

 احلٙمؿ؟ ومام

 ُمـ أومٝمؿ ومٞمام اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٌٞم٤مت ٟمٕمؿ، عمرض، ُمزدًمٗم٦م ذم اعمٌٞم٧م شمًتٓمع مل اًمِمٞمخ:

 ُم٤م وُمٜمف اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمٌٞم٤مت وهق واضم٥م هق ُم٤م ُمٜمف أي قمروم٦م، ذم يم٤مًمقىمقف هق اًمًٜم٦م

 شم٤ٌمت أن شمًتٓمٞمع ٓ اعمريْم٦م هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر صالة وهق ريمـ هق

 يتٞمن مل يم٤من وم٢من اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر صالة وزوضمٝم٤م هل وشمّمكم شَمـْحَت٤مط أن ومٌحًٌٝم٤م

 يم٤مًمٌٞم٤مت اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة أن يرى يم٤من ُمـ: اًمٕم٤مم احلٙمؿ ي٠ميت طمٞمٜمئذ ذًمؽ، هل٤م

ره وم٘مد اًمقضمقب، وهق واطمد طمٙمٛمٝمام  ذم اًمٗمجر صالة أن يرى يم٤من وُمـ سمدم، ُيَٙمٗم 

 ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م قمروم٦م قمغم يم٤مًمقىمقف ريمـ اعمزدًمٗم٦م

 ش.طمجف وشَمؿَّ  شمٗمثف ىم٣م وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م ذم قمروم٦م قمغم وىمػ ىمد ويم٤من مجع،

 مل ًمق يمام ُمٕمٝم٤م هق وطمٙمٛمف طمٙمٛمٝم٤م ومحٞمٜمئذٍ  احلدي٨م، هبذا اًمٕمٛمؾ يرى يم٤من ُمـ

م وأن احل٩م، يتؿ أن قمٚمٞمف هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمرومف ذم ي٘مػ  ي٘ميض وأن هدي٤مً  ُيَ٘مد 

ة طم٩م ىمد يم٤من وًمق ىم٤مسمؾ، ُمـ احل٩م هذا  .ُمرات قِمدَّ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم رأجل هذا

 ( 11: 49: 15/   392/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمسجد أذان قبؾ وزدلِة دم الِجر وصعم أذ ن وـ

 أذان ىمٌؾ اًمٗمجر ويّمٚمقن ي١مذٟمقن ُمزدًمٗم٦م، ذم احلج٤مج سمٕمض أن ٟمرى اًم٤ًمئؾ:

 ؿمٞمخ؟ ي٤م صالهتؿ طمٙمؿ ومام ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمذي اعمًجد،

 اًمقىم٧م ىمٌؾ اًمٞمقم، ص٤ٌمح اًمٞمقم وىمع يمام أذاهنؿ يم٤من إن واوح، إُمر اًمِمٞمخ:
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 .اًمقىم٧م ىمٌؾ صٚمقا  أهنؿ يٌٚمٖمٝمؿ، طمٞمٜمام إقم٤مدهت٤م وقمٚمٞمٝمؿ سم٤مـمٚم٦م، ومّمالهتؿ

 ( 11: 26: 31/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

 زماظمْان صمٖالً  وزدلِة ضمدود طمارج البٗات

 اًمٜمٌل طمج٦م» يمت٤مسمٞمٙمام شمٗم٤مصٞمؾ قمغم احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ درؾمٜم٤م مج٤مقمف ٟمحـ اًم٤ًمئؾ:

 طم٥ًم اعمزدًمٗم٦م طمدود ظم٤مرج سمِْتٜم٤َم هذا، رهمؿ ًمٙمـش واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ»وش ط

 قمٚمٞمٜم٤م؟ يؽمشم٥م ومام سم٤محلٙمؿ، ٓ سم٤معمٙم٤من ُمٜم٤م ضمٝمالً  اعمًتٕمٛمٚم٦م اًمٕمالُم٤مت

 ومحٞمٜمئذٍ  اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمٌٞم٤مت إُمٙم٤مهنؿ ُمع اعمزدًمٗم٦م، ظم٤مرج سمٞم٤مهتؿ يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 هٜم٤م قمذرهؿ أن اقمت٘مد وم٠من٤م ذًمؽ، إٓ ُيْٛمِٙمٜمْٝمؿ مل يم٤من إذا أُم٤م صحٞمح٦م، همػم طمجتٝمؿ

 ومت٤مت ٓ ويرون اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمٌٞم٤مت طمٙمؿ يٕمٚمٛمقن يمٞمػ أومٝمؿ ٓ وًمٙمٜمل ُم٘مٌقًٓ،

 ! اعمٜمٓم٘م٦م حتدد

 هلؿ شمٌلم اًمّم٤ٌمح وذم ٟم٤مُمقا  يٕمٜمل هؿ، اًمالومت٤مت رأوا ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 أقمٚمؿ؟ واهلل اًم١ًمال، اًمالومت٤مت،طم٥ًم

  وصم٤مٟمٞم٤ًم؟ سم٤محلٙمؿ أوًٓ  قمٚمٛمٝمؿ ُمع سمٞم٘مقل واًم١ًمال ـم٥م، اًمِمٞمخ:

 .وٟم٤مُمقا  وم٘مط، سم٤معمٙم٤من ضمٝمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ويـ؟ واًمالومت٤مت اًمِمٞمخ:

 .اًمّم٤ٌمح ذم رأوه٤م واًمالومت٤مت اًم٤ًمئؾ:

 .ٟمٕمؿ طم٤مل، يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:

 ُمٜم٤م وطمرص٤مً  قمروم٦م، ُمـ اخلروج سمٕمد..اًمٕمالُم٤مت َٟمرَ  ومل اًمٚمٞمؾ ذم يمٜم٤م ؿمٞمخ اًم٤ًمئؾ:

م اعمِمٕمر ىمٌؾ اًمًٜم٦م،اعمٌٞم٧م اشم٤ٌمع قمغم  إٓ َٟمرَ  ومل احلرام، اعمِمٕمر ٟم٠ميت اًمّم٤ٌمح صمؿ احلرا

 ..وحتريٜم٤م واضم٥م ُمزدًمٗم٦م ذم اعمٌٞم٧م أن ٟمٕمرف احلٙمؿ ًمٙمـ اًمٕمالُم٤مت،

 ُمٙم٤مٟم٤ًم؟ وي٘مّمدون ُيَٞمٛمٛمقن، اًمٜم٤مس رأج٧م ُم٤م ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:
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 ُمٜم٤م؟ وىمٌؾ طمقًمٜم٤م، ٟمزًمقا  يٕمٜمل اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم... اًم٤ًمئؾ:

 اجلامهػم رأج٧م ومٝمؾ ضمٝمؾ، قمغم سمٞمٙمقٟمقا  ٕن طمقهلؿ أن٧م شمٜمزل ُم٤م اعمٝمؿ، اًمِمٞمخ:

 .ىمٌٚمؽ ٟمزًمقا  اًمذيـ هب١مٓء اٟمٖمِمِم٧م أن٧م وإٓ ُمٕمرووم٦م، ضمٝم٦م ؿمٓمر يٞمٛمٛمقن ُمثاًل،

 إن اًمتٗمّمٞمؾ، سمٕمد اعمٙمٚمػ إمم إُمر يقيمؾ اًم٘مْم٤مي٤م هذه ُمثؾ ذم اجلقاب اعمٝمؿ

َتٓم٤مع ومٕمؾ ىمد اعمٙمٚمػ يم٤من ًْ  ُم٤م صمؿ اًمٙمت٤مب، ذم ىمرأمتقه اًمذي اًمنمع طمٙمؿ ًمتٓمٌٞمؼ اعمُ

 ي٠ًمل شم٘مّمػم هٜم٤مك يم٤من إن أُم٤م أظمٓم٤مٟم٤م، أو ٟمًٞمٜم٤م إن شم١ماظمذٟم٤م ٓ ومرسمَّٜم٤م ذًمؽ، إمم ُووّم٘متؿ

 ُمثالً  يّمكم يم٤مًمذي سم٤مـمٚم٦م، وهل صالة يّمكم يم٤مًمذي اعم٤ًمًم٦م ومحٞمٜمئذ اعم٘مٍم، قمٜمف

 قمغم خيٗمك ٓ ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٓمٝم٤مرة ذـمٞم٦م أُمر ٕن ًمف قمذر ٓ ومٝمذا ـمٝم٤مرة، سمدون

، مل صمؿ ومٞمٝم٤م، واًمٌٞم٤مت اعمزدًمٗم٦م، عمٕمروم٦م اعمًتٓم٤مع ومٕمٚمتؿ وم٢مذا إٟم٤ًمن،  أن أفمـ أن٤م شُمَقومَّ٘مقا

تٙمؿ  طم٤مًمٙمؿ ًم٤ًمن ويم٤من ىمٍمشمؿ إٟمٙمؿ اهلل ؾمٛمح ٓ إُمر يم٤من إذا أُم٤م صحٞمح٦م، طَمجَّ

 اًمٜم٤مس، ؾمٌٞمؾ اشمٌٕمقا  اًمٜم٤مس أهي٤م ذقم٤ًم، ًمٞمس هذا وإٟمام اًمٜم٤مس، اشمٌٕمقا  اًمٜم٤مس أهي٤م ي٘مقل

 سمٕمض ي٘مقًمقا  ُم٤م وُمثؾ..اًمٜم٤مس، هل هٙمذا طم٤مًمٙمؿ ًم٤ًمن اهلل ؾمٛمح ٓ يم٤من وم٢مذا

 واًمٕمٞم٤مذ- اًمٜم٤مر دظمٚمقا  وإن ُمٕمٝمؿ، دظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م دظمٚمقا  إن اًمٜم٤مس ُمع إطمٜم٤م واهلل اجلٝمٚم٦م،

 .ٓ ُمٕمٝمؿ، دظمٚمٜم٤م -سم٤مهلل

 ،اعم١ًموًمٞم٦م شم٠ميت ومٝمٜم٤م ىَمٍمَّ  ُمـ أُم٤م قمٚمٞمف، رء ومال واظمٓم٠م، اًمقاضم٥م ومٕمؾ إذا ومٛمـ

 .ٟمٕمؿ

 ( 11: 37: 36/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 ووسٙلة اظمزدلِة دم الِجر ييؾ مل وـ ضمج صحة عدم دلٗؾ

 الُغم عـ احلج

 أن، ضم٤مء اًم١ًمال هذا اعمزدًمٗم٦م، ذم ي٧ٌم مل ُمـ طم٩م صح٦م قمدم دًمٞمؾ ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 اًمٖمػم؟ قمـ احل٩م ُم٠ًمخ٦م شمٗمّمٞمؾ وٟمريد
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 ـمل ُمـ أفمٜمف رضمؾ ضم٤مءه ح٤م اًمٍميح، اًمّمحٞمح اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هق اًمِمٞمخ:

 ،ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء طمتك هٌٓمف، طمتك وادي٤مً  وٓ صٕمده إٓ ضمٌالً  شمرك ُم٤م اٟمف وىم٤مل

 وم٠مضم٤مسمف ٓ؟ أم صحٞمح هق هؾ  اًمٙمثػم اجلٝمد هذا طمجف، قمـ ي٠ًمل ُمزدًمٗم٦م، ذم وهق

 ذم وىمػ ىمد ويم٤من مجٍع، ذم ُمٕمٜم٤م، هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ»: سم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

ف وشَمؿَّ  شمٗمثف، ىم٣م وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦مً  قمرومف  ط اًمرؾمقل أوًٓ  ىمرن ،شطَمج 

 سمٕمض، ُمع أوًٓ  هن٤مر،ىمرهنام أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمرومف قمغم واًمقىمقف اعمزدًمٗم٦م ذم اًمّمالة

ف وشمؿ شمٗمثف ىم٣م وم٘مد ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أن جمٛمققمٝمام، قمغم رسمط وصم٤مٟمٞم٤مً   .طَمج 

 وٓ شمٗمثف ىم٣م ومام سم٤مٔظمر أطمدمه٤م اعَمـْ٘مروٟملم، ُمـ سم٠مطمد أظمؾَّ  ُمـ أن: ذًمؽ وُمٕمٜمك

قم٤مً  ذه٥م وًمٙمـ هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمرومف، ذم وىمػ يم٤من ُمـ أي طمجف أتؿ  إمم ها

 اعمزدًمٗم٦م ذم صغم ًمق يمام مت٤مُم٤مً  اًمنمط، هبذا أظمؾ وم٘مد اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صغم ومام ُمٜمك

 .شمتؿ ٓ طمجتف ومحٞمٜمئذٍ  إول، وهق هذا، سم٤مًمنمط أظَمؾَّ  قمروم٦م، ذم وىمػ يٙمـ ومل

 ( 11: 39: 27/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 هٕاك الِجر وصالة زمٔزدلِة اظمبٗت

 ازدطم٤مم ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل احل٤مًمٞم٦م إوو٤مع ذم ظم٤مص٦م أن سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 ذم يٌٞمتقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمزدًمٗم٦م ذم هٜم٤مك يٙمقن قمروم٦م، ُمـ اًمرضمقع وطملم ؿمديد،

 أم ُمٌٞمت٤مً  ُيْٕمَتؼَم  ىمّمػمة ًمٗمؽمة أو ًمٚمحٔم٤مت ُمزدًمٗم٦م ذم أن اًمقىمقف جمرد ومٝمؾ ُمزدًمٗم٦م،

 ..قمٚمٞمٝمؿ أنف

 ذم اًمّمٌح صالة ومٝمق اًمريمـ أُم٤م واضم٥م، إٟمف: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اعمٌٞم٧م هق اًمِمٞمخ:

 وىم٣م طَمّجف شَمؿّ  وم٘مد هٜم٤مك اًمّمٌح وصغم احلج٤مج، أطمد ي٧ٌم مل وم٢من وًمذًمؽ مجع،

 .شمٗمثف

٤مج ه١مٓء أن: هذا ؾم١ماًمؽ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٔمرك ُأْخِٗم٧م أن ُأِريد أن٤م ًمٙمـ  احلُجَّ

قن ىمقن ٓ وهؿ احل٘مٞم٘م٦م ذم حَيُج   يدك ه٤مت.. اًمٗمرض أو اًمقاضم٥م وسملم اًمريمـ سملم ُيَٗمر 

 وهق ومٞمف، ُمتٗم٘مٝم٤مً  اًمنمقمل ًمٚمحٙمؿ وم٤ممه٤مً : أوًٓ  يم٤من ُمـ: أىمقل أن٤م هذا وقمغم واُمش،
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 سمٙمؾ أتك ىمد يم٤من إريم٤من شمٚمؽ ُمـ سمريمـ اًم٘مٞم٤مم وسملم سمٞمٜمف حيؾ مل ًمق ُم٤م سمٛمث٤مسم٦م

 يمٚمٛم٦م أىمقل أن٤م إريم٤من، هذه ُمـ سمريمـ اإلشمٞم٤من وسملم سمٞمٜمف طمٞمؾ إذا هذا ُمثؾ.. إريم٤من

 اًمرمحـ يم٤من ُم٤م أو ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م شم٠مت مل ٕنف هق! أدري ٓ ىمٚمتٝم٤م، أن ؾمٌؼ ُم٤م أنٜمل فمٜمل ذم

 :وهق اًمت٤مزم، اجلقاب هذا سمٛمثؾ أخٝمٛمٜمل

ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٓ﴿ ٤م الِلَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  وُمـ أي٦م هذه ُمـ اٟمٓمالىم٤مً [ 286:اًمٌ٘مرة] ﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 مل وم٢من ىم٤مئاًم، َصؾ  : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ أي٦م هذه قمـ اعمتٗمرقم٦م اًمٜمّمقص سمٕمض

 ش.ضمٜم٥م ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٢من وم٘م٤مقمدًا، شمًتٓمٞمع

 صالة يٌٓمؾ مل ذًمؽ ُمع ًمٙمـ ريمـ، اًمٗمريْم٦م صالة ذم اًم٘مٞم٤مم أن ي٘مٞمٜم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ

 يمذًمؽش ىم٤مقمداً  ومٚمٞمّمؾ: »وم٘م٤مل صم٤مٟمٞم٦م ُمرطمٚم٦م إمم سمف ٟمزل وإٟمام اًمريمـ، هذا قمـ اًمٕم٤مضمز

 يّمكم سم٠من أُمره وإٟمام صالشمف، يٌٓمؾ مل ىم٤مقمداً  يّمكم أن يًتٓمٞمع ٓ اًمذي هذا

: إذاً  ومٝمق ًمٚمّمالة، سم٤مًمٜم٦ًٌم آؾمتٓم٤مقم٦م ُمراطمؾ آظمر ٟمتّمقر ومٞمام وهذا ُمْمٓمجٕم٤ًم،

 قمـ ٟمٞم٤مسم٦م ريمـ وهق سم٤مًم٘مٕمقد ُم٠مُمقر ومٝمق يًتٓمع مل إذا ريمـ، وهق سم٤مًم٘مٞم٤مم ُم٠مُمقر

 .سم٤مٓوٓمج٤مع ومٛم٠مُمقر يًتٓمع مل وم٢من إول،

ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٓ﴿: ٔي٦م يم٤مًمتٗمريع هق يُمُثر وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ٤م الِلَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  ﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

َ  وَم٤مشمَُّ٘مقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف أو[ 286:اًمٌ٘مرة]  ذًمؽ، وٟمحق[ 76:اًمتٖم٤مسمـ] ﴾اؾْمَتَٓمْٕمتُؿْ  َُم٤م الِلَّ

 يمذا ىم٤مل اًمرؾمقل سم٠من ُمٜمف إيامٟم٤مً  اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمّمٌح يّمكم أن قم٤مزُم٤مً  يم٤من رضمؾ: وم٤مٔن

 .ذًمؽ وسملم سمٞمٜمف طمٞمؾ ًمٙمـ ويمذا،

 واوح؟ اعمزدًمٗم٦م، إمم ُمٙم٤من أىمرب ذم اًمّمٌح ومٚمٞمّمؾ: إذاً 

ضم٧م! ؿمٞمخ ي٤م اخلػم جيزيؽ اهلل ُمداظمٚم٦م:  .اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يمرب وَمرَّ

 !اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .واهلل ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .يمذًمؽ أفمـ ُم٤م ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 .اهلل ومْمؾ ُمـ صٚمٞمٜم٤م..احلٛمد وهلل أن٤م ٓ، ُمداظمٚم٦م:
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 ..ىمٞمدي شمالطمظ أن أرضمق أن٤م ٕنف هذا: أفمـ ُم٤م أن٤م ًمٙمـ ٓ، ٓ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ صحٞمح، اًم٘مٞمد ُمداظمٚم٦م:

 .ظمػًما  اهلل ومجزاك اًم٘مٞمد، هذا ُمٜمل ٓطمٔم٧م يمٜم٧م إذا اًمِمٞمخ:

ٟمٜم٤م ٕن ُمداظمٚم٦م:  ُمـ ومتٜمٕمٝمؿ شم٠ميت اًمنمـم٦م.. ُمٜمٕمقهؿ اًمٕم٤مم هذا احلريّملم إظمقا

 .إرض وطء طمتك اًمٜمزول

ق أن٤م ًمٙمـ اًمتٗمّمٞمؾ، هبذا ضمئ٧م أن٤م هلذا ُمٗمٝمقم: اًمِمٞمخ: ف ُمـ سملم ُأوَمر   يّمكم أن مَه 

ف ُمـ وسملم هٜم٤مك، اًمّمٌح  .إُمر واٟمتٝمك اجلٛمرات ويرُمل ُمٜمك إمم يذه٥م...مَهّ

 .ضمداً  دىمٞمؼ[ ُمٚمحظ] ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ ُمداظمٚم٦م:

 (  11: 19: 29/  639/  واًمٜمقر اهلدى)

 !الققت؟ قبؾ سمْقن هؾ وزدلِة دم الِجر صالة

 ي٘م٤مل ٕنف وىمتٝم٤م: ىمٌؾ أم وىمتٝم٤م ذم هل هؾ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة ُمداظمٚم٦م:

 .ىمٌؾ صاله٤م إٟمف احلدي٨م

 أول ذم وًمٞمس اًمٖمٚمس، ذم وىمتٝم٤م أول ذم صالهت٤م ذم سم٤مًمغ أنف اعم٘مّمقد..اًمِمٞمخ:

 .اًمٗمجر دظمقل ىمٌؾ وىمتٝم٤م

 ( 11: 24: 41/ 471/ واًمٜمقر اهلدى)

 زمٔزدلِة الِجر ييؾ مل وـ

 طمجف؟ يٌٓمؾ ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر ريمٕمتل صغم ُم٤م ًمق  ُمداظمٚم٦م:

 . ـمٌٕم٤مً   اًمِمٞمخ:

 (11: 23: 29/ 416/واًمٜمقر اهلدى) 



 381   ُمزدًمٗم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 زمٔزدلِة؟ البٗات وـ ُوِٕع وـ

ٌَؾ ُمـ ومٛمٜمع قمروم٤مت ذم ؾمٞم٤مرة طم٤مدث ذم يم٤من ؿمخص ذم يم٤من اًم٤ًمئؾ:  اًمنمـم٦م ىِم

 ومٝمؾ قمٜمف، ومٗمرج اًمّم٤ٌمح طمتك ُمزدًمٗم٦م، ذم يٌٞم٧م أن يًتٓمع ومٚمؿ قمروم٤مت، ذم يٌٞم٧م أن

 اعمٙمره؟ طمٙمؿ يٙمقن هذا

 .قمروم٤مت ذم ي٘مػ أن ُُمٜمع سمت٘مقل أن٧م ُم٤م اًمِمٞمخ:

طمف ُيْٓمٚمِؼ ومل قمروم٤مت ذم طُمٌِس ًمٙمـ قمروم٤مت، ذم وىمػ ٓ، اًم٤ًمئؾ:  ذم إٓ ها

 ُمزدًمٗم٦م؟ ذم ي٧ٌم ومٚمؿ اًمّم٤ٌمح،

 اًمٚمٞمؾ يمٚمف اًمٌٞم٤مت يٕمٜمل ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمّمٌح صالة همػم اًمٌٞم٤مت هق ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 هذا اًمٌٞم٤مت، هق هذا هٜم٤مك، ويٜم٤مُمقن ُمزدًمٗم٦م إمم قمروم٤مت ُمـ اًمٜم٤مس يٗمٞمض ُم٤م سمٕمد ُمـ

 اًمّمٌح صغم يم٤من وم٢من اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمّمٌح صالة اًمقاضم٥م هذا ُمـ أهؿ ًمٙمـ واضم٥م،

 .اعمزدًمٗم٦م ذم

 .صغم ُم٤ماًم٤ًمئؾ:

 .ُمروراً  ُمر ُمٕمٜم٤مه٤م، اًمِمٞمخ:

 .ُمروراً  ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 ظم٤مرج سم٤مشمقا  ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمٌؼ ُم٤م ُمثؾ قمـ اجلقاب هذا يٕمقد ٟمٕمؿ، إي٦م اًمِمٞمخ:

 قمغم ُي١َماظَمذ ٓ أن ومٜمرضمق شم٘مّمػمه، قمـ ُم١ًموًٓ  وًمٞمس ُمْمٓمر، هذا أجْم٤م اعمزدًمٗم٦م،

 .ذًمؽ

 ( 11: 42: 17/   399/  واًمٜمقر اهلدى) 



 اإلفاضة طواف
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 واضمًدا؟ ؿمقاًفا ضمجتف دم ط الٕبل ؿماف هؾ

وًم٤م إٓ يٓمػ مل ط اًمٜمٌل أن قمغم شمدًمٞمٚمف صدد ذم ظم٤من صديؼ ىم٤مل]  [:واطمًدا ـمقا

 ومل سم٤مًمٌٞم٧م ومٓم٤مف طم٩م، أنف: قمٛمر اسمـ قمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه ُم٤م قمٚمٞمف ويدل

وم٤م يٓمػ  .ذًمؽ همػم ـمقا

 [:األلباين فَٓؼ]

 ،5 - 4/  4 ،433 - 389/  3ش »اًمٌخ٤مري» ذم احلدي٨م هذا أخٗم٤مظ شمتٌٕم٧م ًم٘مد

 أورده اًمذي اًمٚمٗمظ هذا ومٞمٝمام أر ومٚمؿ ،ش52 - 57/  4ش »ُمًٚمؿ» و ،ش71 - 9

 ومٝمٛمف قمغم سمٜم٤مء - ومٞمف زاد وىمد ؾمٞمام ٓ ُمٜمف، شم٤ًمهؾ وهق! سم٤معمٕمٜمك ٟم٘مٚمف ويم٠منف اًمِم٤مرح،

وم٤م يٓمػ ومل: -  أخٗم٤مفمٝمام ذم واًمٜم٤مفمر. قمٜمدمه٤م اًمزي٤مدة هلذه أصؾ وٓ ذًمؽ: همػم ـمقا

 ذم ىم٤مل يمام ىم٤مرٟم٤م، يم٤من قمٛمر اسمـ ٕن ذًمؽ اًمِم٤مرح: ىم٤مًمف ُم٤م ظمالف ًمف يتٌلم سمت٠مُمؾ:

 ـم٤مف صمؿ هدي٤م، سم٘مديد اسمت٤مع طمتك وم٤مٟمٓمٚمؼ قمٛمرة، ُمع طمج٦م أوضم٧ٌم ىمد إين: هلام رواي٦م

وم٤م هلام  سمحج٦م ُمٜمٝم٤م طمؾ طمتك ُمٜمٝمام حيؾ مل صمؿ واعمروة، اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م، واطمدا ـمقا

 ـمقاف يمٗم٤مه واًمٕمٛمرة: احل٩م سملم مجع ُمـ: ي٘مقل ويم٤من ،- ُمًٚمؿ زاد - اًمٜمحر يقم

 اإلوم٤مو٦م ـمقاف ٟمٗمل ومٞمف ًمٞمس أنف شمرى وم٠من٧م. مجٞمٕم٤م ُمٜمٝمام حيؾ طمتك حيؾ ومل واطمد،

وم٤م ًم٘مدوُمف يٓمقف أن يٙمتٗمل اًم٘م٤مرن أن سمٞم٤من ىمّمده سمؾ واًمقداع،  حلجف واطمدا ـمقا

 إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم - سمٔم٤مهره - يدل ُم٤م قمٜمف اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ٟمٕمؿ:. وقمٛمرشمف

 قمغم يزد ومل واعمروة، وسم٤مًمّمٗم٤م سم٤مًمٌٞم٧م، ومٓم٤مف: ٟم٤مومع ىمقل سمٕمد ىمقًمف وهق اًمِم٤مرح،

 اًمٜمحر: يقم يم٤من طمتك طمرم: رء ُمـ حيٚمؾ ومل ي٘مٍم، ومل حيٚمؼ، ومل يٜمحر، ومل ذًمؽ،

ومف واًمٕمٛمرة احل٩م ـمقاف ىم٣م ىمد أن ورأى وطمٚمؼ، ومٜمحر،  اسمـ وىم٤مل إول، سمٓمقا

 أنف فم٤مهره وهذا» ش:5/  4» احل٤مومظ ىم٤مل وهلذا. ط اهلل رؾمقل ومٕمؾ يمذًمؽ: قمٛمر

 ش.ُمِمٙمؾ وهق اإلوم٤مو٦م، ـمقاف قمـ اًم٘مدوم سمٓمقاف ايمتٗمك

 ومٕمؾ يمذًمؽ: ومٞمف ىمقًمف واًمدًمٞمؾ احلدي٨م، ُمـ ُمراد همػم اًمٔم٤مهر هذا ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 ـم٤مف وأنف ىم٤مرٟم٤م، طمجف ذم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف أنف اعمٕمٚمقم ُمـ وم٢مٟمف :ط اهلل رؾمقل
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وم٤م ًمذًمؽ  مجع قمـ ورد يمام اًمقداع: ـمقاف صمؿ اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ـم٤مف صمؿ واطمدا، ـمقا

. وهمػمهش 426 - 424/  3ش »اًمٌخ٤مري» ذم ٟمٗمًف، قمٛمر اسمـ ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م: ُمـ

ومف ايمتٗم٤مئف قمغم اهلل رؾمقل ومٕمؾ يمذًمؽ: احلدي٨م ذم ىمقًمف[ محؾ وم٢مذا]  قمـ إول سمٓمقا

 شمٜم٤مىمض :- احل٤مومظ واؾمتِمٙمٚمف اًمِم٤مرح ومٝمؿ يمام - واًمقداع اإلوم٤مو٦م ُمـ سمٕمده ُم٤م

 هق وًمٞمس أظمر، طمديثف ُمع خيتٚمػ ٓ ُمٕمٜمك قمغم محٚمف ومقضم٥م جيقز: ٓ وذا طمديث٤مه،

 ُمـ سمٕمده قمام سمف آيمتٗم٤مء ٓ وقمٛمرشمف، حلجف سمٓمقاف ًم٘مدوُمف ايمتٗم٤مئف ُمـ ذيمرٟم٤مه ُم٤م إٓ

 وٓ. هبذا ومٜمٙمتٗمل وٞمؼ، اعمج٤مل وًمٙمـ اًمزي٤مدة، حيتٛمؾ اًمٌح٨م وم٢من وسمٕمد:. اًمٓمقاف

 :آظمريـ أُمريـ قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد

 اسمـ سمحدي٨م اطمتج٤مضمف ُمثؾ هق قم٤مئِم٦م: سمحدي٨م اعم١مًمػ اطمتج٤مج أن: إول

 ومٚمؿ ُمٙم٦م، ىمدُم٧م طملم طم٤مئْم٤م يم٤مٟم٧م وم٢مهن٤م وأجْم٤م ىم٤مرٟم٦م، يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م أن أقمٜمل قمٛمر:

 ي٘م٤مس ومال وهمػمه،ش اًمٌخ٤مري» ذم يمام يمٚمٝم٤م: ُمٜم٤مؾمٙمٝم٤م ىمْم٧م طمتك شمٓمقف أن شمًتٓمع

 .خيٗمك ٓ يمام اًمٓم٤مهرات: واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل، هب٤م

: شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق اًمزي٤مرة: ـمقاف وضمقب قمغم اًمدًمٞمؾ وم٤مشمف ىمد أنف: أظمر وإُمر 

وُمقا  ُٟمُذوَرُهؿْ  َوًْمٞمُقوُمقا  شَمَٗمثَُٝمؿْ  ًْمٞمَْ٘مُْمقا  صُمؿَّ ﴿ ٌَٞم٧ِْم  َوًْمٞمَٓمَّقَّ  ـمقاف وهق : ﴾اًْمَٕمتِٞمؼ سم٤ِمًْم

 .وهمػمه يمثػم اسمـ ويمذاش 67/  5» ،شاًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين سمف ضمزم يمام اإلوم٤مو٦م:

 (779-771/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 اإلفاضة ؿمقاف وقت

 وىم٧م أي قمٜمف، يزيد ٓ حمدد وىم٧م ًمف اإلوم٤مو٦م، ًمٓمقاف سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 يٙمقن؟

 قمٜمف؟ يزيد ُم٤م سمت٘مّمد ؿمق اًمِمٞمخ:

 ـمقاف يٓمقف وسمٕمديـ أؾمٌققملم، أؾمٌقع يٕمٜمل اًمذسمح، سمٕمد يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 ...اإلوم٤مو٦م
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ه اًمٚم ـل ًمٙمـ ضم٤مز، شم٠مظمر ُمٝمام إطمراُمف ذم يٌ٘مك سمٞمٝمٛمف ُم٤م اًمٚم ـل اًمِمٞمخ:  يٗمؽ سمِد 

 .اًمٓمقاف ُمـ اٟمتٝمك وىمد إٓ اعم٤ًمء، قمٚمٞمف يدظمؾ ُم٤م سمده إطمراُمف،

 .إطمراُمف يٗمؽ سمِّده اًمكم ُمداظمٚم٦م:

 .اجلٛمرة رُمك ح٤م إطمراُمف ومؽ هق ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

ه وم٤مًمٚم ـل اًمِمٞمخ:  إصٖمر، سم٤مًمَتَحٚم ؾ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٞمًٛمقه هذا اًمَتَحٚم ؾ، هبذا يتٛمتع سمِد 

 اًمٜمحر، يقم إول، اًمٞمقم ذم يرُمل ُم٤م سمد ٓ اًمتحٚمؾ، هبذا يتٛمتع سمٞمٔمؾ يتٛمتع، سمِّده هذا

 سمِّده ـم٤مف وُم٤م اعم٤ًمء قمٚمٞمف دظمؾ وم٢مذا اًمٓمقاف، اٟمتٝمك وىمد إٓ اعم٤ًمء قمٚمٞمف يدظمؾ وُم٤م

 اصمٜملم يقم سمٕمد ذًمؽ وسمٕمد إطمراُمف، ويٚمٌس هٜمدوُمف يٜمزع يٕمقد سمِّده إلطمراُمف، يرضمع

 سم٤مًمٓمقاف، سمٞمٕمجؾ اإلطمرام، ُمـ يرشم٤مح سمِّده إلطمراُمف، رضمع دام ُم٤م ُمٝمؿ، ُمش صمالصم٦م

 .اإلوم٤مو٦م ـمقاف

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

  وشمٍمف سم٤مظمتّم٤مر:..( 37: 35/   59/   واًمٜمقر اهلدى)

 اإلفاضة ؿمقاف وقت

 اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف وىم٧م... ُمتك اًم١ًمال:

 .اًمرُمل سمٕمد اجلقاب:

 .اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى)
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 يرول أن قبؾ اإلفاضة ؿمقاف وؿماف زمَرفة وقػ وـ

 اًمدًمٞمؾ ومام يرُمل، أن ىمٌؾ اإلوم٤مو٦م ـمقاف وـم٤مف سمٕمروم٦م وىمػ ُمـ طمٙمؿ اًم١ًمال:

 ذًمؽ؟ قمغم

: ًمف وم٘م٤مل يرُمل، أن ىمٌؾ ـم٤مف سم٠منف اًمٜمٌل، طمج٦م ذم ذيمرشمف أفمـ طمدي٨م ومٞمف اًمِمٞمخ:

 .طمرج ٓ

 .(7.: 3.: 3/   41/   واًمٜمقر اهلدى)

 غغمه أو الرول ععم اإلفاضة ؿمقاف سمّديؿ ضمْؿ

 همػمه؟ أو اًمرُمل قمغم اإلوم٤مو٦م ـمقاف شم٘مديؿ جيقز هؾ ُمداظمٚم٦م:

 ومٞمج٥م إصؾ أُم٤م طمرج، ٓ يمٚمٛم٦م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مً  ذطمٜم٤م يمام جيقز..اًمِمٞمخ:

 .اًمٜمٔم٤مم قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 ( 11: 26: 28/ 471/ واًمٜمقر اهلدى) 

م إذا  يتحٓؾ هؾ اجلٔرة رول ععم اإلفاضة ؿمقاف احلاج قد 

 األكػم؟ التحٓؾ

 يٓمقف طمتك اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمف طمؾ رُمك ُمـ أن اًمًٜم٦م ىمررت ُمداظمٚم٦م:

 سمد ٓ أو رء، يمؾ ًمف حيؾ هؾ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف هذا أقمامًمف سمدأ ُمـ.. اإلوم٤مو٦م ـمقاف

 ..اًمرُمل جيتٛمع أن

 .رء أّي  ًمف حيؾ ٓ اًمِمٞمخ:

 .هذيـ اضمتامع ُمـ سمد ٓ: إذاً  اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة يرُمل طمتك رء أي ُمداظمٚم٦م:

 اجلٛمرة سمرُمل سمدأ وم٢مذا إيمؼم، احلؾ ًمٞمحؾ إُمريـ اضمتامع ُمـ سمد ٓ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:
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 .إيمؼم احلؾ ًمف طمؾ ـم٤مف وم٢مذا إصٖمر، احلؾ ًمف طمؾ

 :..( 53: 13/ 391/ واًمٜمقر اهلدى)

 الزضمام زمسبب الرصمؿ ععم اإلفاضة ؿمقاف سمّديؿ

 اعمًٚمٛملم ويمثرة أن احل٤مصٚم٦م ًمٚمزمح٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ظمػًما، اهلل ضمزاك ؿمٞمخ ي٤م اًم١ًمال:

م أن جيقز ومٝمؾ اهلل، ؿم٤مء إن  ٟم١مظمر أن جيقز وهؾ اًمرضمؿ، قمغم اإلوم٤مو٦م ـمقاف ُٟمَ٘مد 

 .ظمػًما  اهلل وضمزاك -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اًمٕمٍم أو ُمثالً  اًمٖمروب إمم اًمرضمؿ

سم٤مً  ضم٤مءت اًمتل اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م ُمـ أومٝمٛمف اًمذي اًمِمٞمخ:  ط اًمٜمٌل ُمـ ضمقا

: ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من طمٞم٨م واًمت٠مظمػم اًمت٘مديؿ ذم اعمختٚمٗم٦م إؾمئٚم٦م قمـ

 آٟمٗم٤مً  ذيؽ سمـ أؾم٤مُم٦م طمدي٨م ؾمٛمٕمتؿ طمرج، ٓ: ىم٤مل يرُمل، أن ىمٌؾ طمٚمؼ ،شطمرج ٓ»

راً  اًمٙمٚمٛم٦م هذه رددش. طمرج ٓ: »وم٘م٤مل يٓمقف، أن ىمٌؾ ؾمٕمك سم٠منف رًا، ُمرا  طمتك وشمٙمرا

م رء قمـ ؾمئؾ ُم٤م أنف فمٜمٜم٤م أنٜم٤م اًمراوي ىم٤مل ر ىُمد   ش.طمرج ٓ: »وىم٤مل إٓ وُأظم 

سمف ُمـ أومٝمٛمف وم٤مًمذي  احل٩م يّمٌح أن هق ًمٞمس إؾمئٚم٦م هذه قمـ اًمًالم قمٚمٞمف ضمقا

 إٟمام ذًمؽ ذم إصؾ ٓ، اشمٗمؼ، ويمٞمٗمام ؿم٤مء يمٞمٗمام اإلٟم٤ًمن ومٞمح٩م ًمف، ٟمٔم٤مم ٓ ومقى،

: آٟمٗم٤مً  ط ىمقًمف ُمـ ذيمرشمف ُم٤م ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م هق

 ش.هذا قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ، قمٜمل ظمذوا»

 احل٤مج، ؿمٕمر إذا وًمٙمـ ،ط اًمٜمٌل ومٕمؾ يمام اعمٜم٤مؾمؽ ُٟمَرشم٥م أن: إذاً  وم٤مٕصؾ

 إمم ُمريض رضمؾ ُمـ ؿمٞمخ إمم يمٝمؾ، إمم ؿم٤مب ُمـ آظمر، إمم إٟم٤ًمن ُمـ خيتٚمػ وهذا

ة إمم طم٤مُمؾ همػم اُمرأة ُمـ ؾمٚمٞمؿ، رضمؾ  إُمقر هذه َّتتٚمػ وهٙمذا،.. طم٤مُمؾ اُمرأ

د، سم٤مًمٜم٦ًٌم  ٓ ُم٤م إلٟم٤ًمن ُم٤م طمرج يقضمد وم٘مد احلرج، خيتٚمػ ذًمؽ وسم٤مظمتالف ًمألومرا

 .ًمٖمػمه احلرج هذا ُمثؾ يقضمد

 يم٤من وم٢مذا احلرج، ُمالطمٔم٦م هق واًمت٠مظمػم اًمت٘مديؿ ضمقاز ذم واًم٘م٤مقمدة اًمْم٤مسمط: وم٢مذاً 

 ـمٚمقع سمٕمد اعمنموع اًمقىم٧م ذم يرُمل أن اًم١ًمال ذم ضم٤مء ُم٤م ُمثؾ ذم طمرج هٜم٤مك
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 قمٚمٞمؾ رضمؾ أو يمٌػم ؿمٞمخ ًمٙمٜمف اًمذيمر، اًم٤ًمسمؼ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمِمٛمس

ر أن ومٚمف اًمزمح٦م، ٟمٗمًف قمغم خيِمك ُمريض  ُمـ إطم٤مدي٨م شمٚمؽ سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ُي١َمظم 

 ش.طمرج ٓ: وم٘م٤مل. أُمًٞم٧م وىمد إٓ رُمٞم٧م ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م» :اًم٤ًمئؾ ىمقل

ر وُم٤م اًم٘م٤مقمدة هٜم٤م ٟمالطمظ أن جي٥م: وم٢مذاً  غ أو ُيؼَم  ق  ًَ  إمم قمٜمٝم٤م اخلروج ًمٜم٤م ُي

 صٗم٦م ذًمؽ ذم ُمقاوم٘ملم احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ُمٜمًؽ سمٙمؾ ٟم٠ميت أن اًم٘م٤مقمدة اًمؽمظمص،

 هق إصؾ هذا قمـ اخلروج ًمٜم٤م جيقز أو جيقز اًمذي وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م

 يمؾ يْمع أن يٚمتزم أن ومٕمٚمٞمف طمرضم٤مً  ٟمٗمًف ذم جيد ٓ ُمـ أُم٤م احلرج، ُمـ اخلالص

 ش.ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »ٟمٌٞمف ُٕمر شمٜمٗمٞمذاً  ُمقوٕمف ذم ُمٜمًؽ

ب أن ُأريد وأن٤م  وهل احلرج، ذيمر ومٞمٝم٤م ضم٤مء أظمرى سمٛم٠ًمخ٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ًمٙمؿ ُأىَمر 

 .ضمٝم٦م ُمـ ومٝمذا سم٤مًمّمالة، شمتٕمٚمؼ

 ومٞمام ذيمرهت٤م اًمتل اًمٜمٙمت٦م هذه إمم يٜمتٌٝمقن ٓ اًمٜم٤مس سمٕمض أن أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م سمذًمؽ أقمٜمل سم٤مًمّمالة، شمتٕمٚمؼ يمذًمؽ وم٢مهن٤م سم٤محل٩م، يتٕمٚمؼ

 سملم اعمديٜم٦م ذم ط اهلل رؾمقل مجع: »ىم٤مل ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم واحلدي٨م قمٜمف، شمٕم٤ممم

 ش.ُمٓمر وٓ ؾمٗمر دون واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر

 ش.ظمقف: »رواي٦م وذم

 اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: اًمِم٤مهد وهٜم٤م ىم٤مًمقا 

 .اًمٕم٤ٌمس أبق قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م

 اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ ط سمذًمؽ أراد ُم٤م

 ش.أُمتف ُيـْحِرج أَّٓ  أراد: »ىم٤مل

 دون اعمديٜم٦م ذم اًمّمالشملم سملم سم٤مجلٛمع ط اًمٜمٌل أراد: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض وم٘مقًمف

 هذه ُمـ رء يٙمـ مل اخلقف، أو اعمٓمر أو اًمًٗمر وهق أٓ اجلٛمع ذط وضمقد

 .إؾم٤ٌمب
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 ُمـ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ُم٘مٞمامً  اعمديٜم٦م ذم ط اًمرؾمقل مجع ح٤مذا :اًم١ًمال ضم٤مء: إذاً 

 .أظمرى ضمٝم٦م ُمـ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم ضمٝم٦م،

سمف يم٤من  [. أُمتف ُيـْحرج أّٓ  أراد: ] ضمقا

 جيقز إٟمف وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٕمٚمامء سمٕمض ي٘مقل يمام هق ًمٞمس اجلٛمع هذا ومٛمٕمٜمك

 ي١مظمذ أن يٛمٙمـ يم٤من احلدي٨م، ذم ًمٞمس ٓ شمرظمّم٤ًم، اًمّمالشملم سملم جيٛمع أن ًمٚمٛم٘مٞمؿ

سمف، قم٤ٌمس اسمـ إمم اعمقضمف اًم١ًمال يٙمـ مل ًمق احلدي٨م ُمـ هذا  اهلل رؾمقل مجع وضمقا

 يم٤من هٙمذا احلدي٨م يم٤من ًمق اعمديٜم٦م، ذم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ط

 ذم اًمِم٠من هق يمام رظمّم٦م، ؾم٥ٌم، أيَّ  سمدون اجلٛمع ضمقاز قمغم دًمٞمالً  اقمت٤ٌمره يٛمٙمـ

 .اًمًٗمر طم٤مًم٦م

 ٓ أن أراد: ] وم٘م٤مل اًم٥ًٌم، قمـ أضم٤مب ىمد قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ًمٙمـ

 [. أُمتف ُيـْحِرج

 يم٤من عمـ اًمٓمريؼ ومتح ُم٘مٞمؿ وهق اجلٛمع هذا ط اًمرؾمقل مجع ُمـ اًمٖم٤مي٦م طمٞمٜمئذ

 ومحٞمٜمئذٍ  وىمتٝم٤م، ذم اًمّمٚمقات ُمـ يمؾ قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم طمرضم٤مً  ُم٤م فمرف ذم ووضمد ُم٘مٞمامً 

: ىم٤مل يمام اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ٕن اًمّمالشملم: سملم جيٛمع أن ًمف جيقز احلرج ُمـ ظمالص٤مً 

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م﴿ ي ـْ  اًمد   [.78:احل٩م] ﴾طَمَرٍج  ُِم

ص ضم٤مز احلرج يم٤من طمٞم٨م: وم٢مذاً  ظم   طمٞم٨م يمذًمؽ اًمّمالشملم، سملم اجلٛمع ذم اًمؽَمَ

 شمٕمقد ومقى إُمر ٟمجٕمؾ أن أُم٤م واًمت٠مظمػم، اًمت٘مديؿ ضم٤مز احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ذم احلرج يم٤من

 ٓ ومٝمذاش ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »ٟمٔم٤مم سمذًمؽ وخيتؾ إهقاء طم٥ًم احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ

: سم٘مقًمف اعمختٚمٗم٦م إؾمئٚم٦م شمٚمؽ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمجقاب قمٚمٞمف يًتدل أن جيقز

 ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م﴿ احلرج، ًمرومع يم٤من إٟمام ومٕمٚمتؿ ُم٤م أن ذًمؽ ُمٕمٜمك ٕنش طمرج ٓ»

ـِ  ي ـْ  اًمد   [.78:احل٩م] ﴾طَمَرٍج  ُِم

 اًمٕمٍم؟ أو اعمٖمرب سمٕمد[ اًمرُمل شم٠مظمػم] ُمداظمٚم٦م:
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 ٓ: ىم٤مل أُمًٞم٧م، وىمد إٓ رُمٞم٧م ُم٤م: ؾم٤مئؾ ىم٤مل احلدي٨م، ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرت اًمِمٞمخ:

 .طمرج

 جيقز ٓ اًمرُمل، وىم٧م قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم طمرضم٤مً  جيد عمـ اًمرُمل شم٠مظمػم جيقز: وم٠مىمقل

 اًمٜمحر، يقم ذم اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اًمزمح٦م ُمثالً  شمٙمقن اًم٘مْمٞم٦م، ؾمتٜمٕمٙمس وإٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 .ُم٤ًمءً  اًمرُمل وىم٧م ؾمٞمّمٌح: إذاً  اعم٤ًمء، إمم اًمرُمل ؾمٜم١مظمر ىم٤مًمقا  يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م وم٢مذا

 -آٟمٗم٤مً – ىمٚمٜم٤م يمام وهذا طمرضم٤ًم، وضمد ُمـ صمؿ اًمقىم٧م، هذا قمغم اعمح٤مومٔم٦م جي٥م ٓ،

 يت٠مظمر ىمد اًمٔمٝمر، سمٕمد ُم٤م إمم يت٠مظمر وم٘مد يت٠مظمر، اًمذي هق آظمر، إمم ؿمخص ُمـ خيتٚمػ

 ٓ: ىم٤مل أُمًٞم٧م، وىمد إٓ رُمٞم٧م ُم٤م» اعمٖمرب، سمٕمد ُم٤م إمم يت٠مظمر ىمد اًمٕمٍم، سمٕمد ُم٤م إمم

 ش.طمرج

 احلرج رومع ُمالطمٔم٦م هق واًمت٠مظمػم، اًمت٘مديؿ ذم اًمؽمظمص ذم اًم٘م٤مقمدة أن: اعمٝمؿ

 هدى اهلدى وظمػم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمف ٟم٘متدي وم٠من اًم٘م٤مقمدة أُم٤م احل٤مج، قمـ

 .ط حمٛمد

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى) 

ٓقا الذيـ لَٓاصمزيـ اإلفاضة ؿمقاف ييح هؾ  غغَمهؿ َوك 

 الرول وقت ِ٘س دم زمالرول

ٚمقا  اًمذيـ ًمٚمٕم٤مضمزيـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف يّمح هؾ اًم١ًمال:  ذم سم٤مًمرُمل همػمهؿ َويمَّ

 اًمرُمل؟ وىم٧م ٟمٗمس

ر أن٤م اًمِمٞمخ:  ومرص٦م يؽمىم٥م هق: ىم٤مل وم٢مذا يرُمل، ي٘مدر يٓمقف ي٘مدر اًمذي َأتََّمقَّ

 ُم٤م اًمتقيمٞمؾ ٕن جي٥م، ومٝمق اًمرُمل، ومراغ ومرص٦م يؽمىم٥م: ٟم٘مقل أجْم٤مً  اًمٓمقاف، ومراغ

 ويٓمقف، يٛمٌم أن ويًتٓمٞمع يٓمقف أنف دام ُم٤م قم٤مضمزاً  ًمٞمس ومٝمذا ًمٚمٕم٤مضمز، إٓ جيقز

 .يرُمل أن يًتٓمٞمع ومٝمق
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ُمل زطم٤مم ذم إٟمف: ي٘م٤مل أن ُيْٛمِٙمـ ُم٤م يمؾ ًمٙمـ  ومٝمذا ومٞمت٠مظمر، ٟمٗمًف قمغم خيِمك اًمرَّ

٠َمل ُم٤م يمثػماً : يٕمٜمل آؾمتٓم٤مقم٦م، ومٞمٝم٤م يٚمتزم أن جي٥م إؾمئٚم٦م ُمـ يم٤مًمٙمثػم ؾم١مال ًْ : ُٟم

 ـمقاف ـم٤مف يمٞمػ ٟمٕمؿ، اًم٘مدوم؟ ـمقاف ـم٤مف ىمدم ح٤م اًمرُمل، ذم يقيمؾ واطمد

ؾ اًم٘مدوم ُمل؟ ذم وُيَقيم    زطم٤مم ومٞمف اًمرُمل ذم واهلل ويرُمل، اًم٘مدوم ـمقاف ومٚمٞمٓمػ اًمرَّ

 وشم٘مؾ اًمزطم٤مم ي٘مؾ طمٞم٨م اًمٚمٞمؾ ذم يرُمل ومٞمت٠مظمر، أيمثر زطم٤مم ومٞمف إُمر يٙمقن ىمد أيمثر،

 ُم٤م هذه ذم يقيمؾ ومريْم٦م، ويدع سمٗمريْم٦م ي٠ميت اعمًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن خيٚمط أُم٤م إىمدام،

ؾ مل ح٤مذا شمٚمؽ، ذم يقيمؾ  ٕنف هق هؾ هذه ذم ويمؾ ح٤مذا يًتٓمٞمع، ٕنف شمٚمؽ؟ ذم ُيَقيم 

 .اًمٙمالم هذا ُمٕم٘مقل ًمٞمس يًتٓمٞمع؟ ٓ

 يٓمقف وم٘مد قم٤مرض، ُٕمر إٓ وهٜم٤م، هٜم٤م يًتٓمٞمع وإُم٤م وهٜم٤م، هٜم٤م يًتٓمٞمع ٓ وم٢مُم٤م

ؾ، ويرُمل يٛمٌم أن يًتٓمٞمع وٓ يٛمرض صمؿ ُمثالً  اًم٘مدوم ـمقاف اًمًٚمٞمؿ اًم٘مقي  وُيَقيم 

تف ٓ شَمَٖمػّم  ُم٤م ٟمٗمًف هق اإلٟم٤ًمن ًمٙمـ ُم٤مٟمع، ومٞمف ُم٤م  ومٝمق رء، وٓ قم٤مومٞمتف وٓ ِصحَّ

 .جيقز ٓ هذا اًمرُمل، ويقيمؾ يٓمقف

 :..(35: 79/   57/   واًمٜمقر اهلدى)

 اإلفاضة؟ ؿمقاف زمَد َيْسعَ  مل وـ

 اًمذي احل٩م ؾمٕمل ؾمٕمٞم٧م أنٜمل أذيمر وٓ اح٤ميض، ىمٌؾ اًمٕم٤مم ذم طمجج٧م اًم١ًمال:

 ذًمؽ؟ ذم احلٙمؿ ومام اإلوم٤مو٦م، ـمقاف سمٕمد هق

 اح٤موٞم٦م؟ اًمًٜم٦م اًمِمٞمخ:

 .اح٤موٞم٦م ىمٌؾ ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٕمٞم٧م؟ أنؽ شمذيمر ٓ اًمِمٞمخ:

 .يٕمٜمل ُمت٠ميمد ُمش ُمداظمٚم٦م:

ؽ ويم٤من اًمِمٞمخ:  متتٕم٤ًم؟ طَمج 

 .ٟمٕمؿ متتٕم٤ًم، ُمداظمٚم٦م:
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 .احل٩م إقم٤مدة وقمٚمٞمؽ هدي، قمٚمٞمؽ اًمِمٞمخ:

 ...دمزئ احل٩م إقم٤مدة يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ذسمح وقمٚمٞمؽ دمزئ، اهلل ؿم٤مء إن يم٤مُمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٞمخ:

 ( 11: 78: 21/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 اإلفاضة ؿمقاف ععم السَل سمّديؿ ضمْؿ

 شم٘مديؿ: أي اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ىمٌؾ واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل طمٙمؿ ُم٤م اًم١ًمال:

 اإلوم٤مو٦م؟ سمٕمد يٙمقن اًمذي اًمًٕمل

 اًمرؾمقل قمـ ومٞمٝم٤م صم٧ٌم ُم٤م اشم٤ٌمع ومٞمٝم٤م إصؾ احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ أن ؿمؽ ٓ اًمِمٞمخ:

م ومٝمق واًمؽمشمٞم٥م، اًمٜمٔم٤مم ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف  اًمذي احلدي٨م ًمٙمـ اًمًٕمل، قمغم اًمٓمقاف ىَمدَّ

 سمٕمض، قمغم اعمٜم٤مؾمؽ سمٕمض شم٘مديؿ قمـ ؾُمِئؾ اًمًالم قمٚمٞمف أنف اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء

سمف ومٙم٤من ٠َمل ُم٤م يمؾ ذم ضمقا ًْ  طمرج، ٓ: ٟم٘مقل ٟمحـ ذًمؽ قمغمش طمرج ٓ طمرج ٓ: »ُي

م اإلٟم٤ًمن يمٞمٗمف قمغم ُمش أنف ومٞمٝم٤م ُيالطَمظ أن جي٥م طمرج، ٓ يمٚمٛم٦م ًمٙمـ  اًمذسمح ُمثالً  ُيَ٘مد 

 شمرشمٞم٥م ذم اًمًٜم٦م ىمٚمٜم٤م يمام يٚمتزم إٟمام ٓ، ُمثاًل، اًمرُمل قمغم اًمٓمقاف ي٘مدم ُمثاًل، اًمرُمل قمغم

 .اعمٜم٤مؾمؽ

 اًمت٘مديؿ ُمـ سم٠مس ٓ طمٞمٜمذاك ًمٚمؽمشمٞم٥م، اًمتزاُمف ذم طمرضم٤مً  هٜم٤مك سم٠من ؿمٕمر وم٢مذا

 ُمـ وٟم٤مسمٕم٤مً  ص٤مدراً  يم٤من اجلقاب أن شمٕمٜملش طمرج ٓ:»يمٚمٛم٦م ٕن اًمنمط، هبذا واًمت٠مظمػم

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ي ـْ  اًمد   [.78:احل٩م] ﴾طَمَرٍج  ُِم

 يًٕمك أن وسملم يًٕمك، صمؿ يٓمقف أن سملم احل٤مج قمٜمد يًتقي إُمر يم٤من إذا ًمٙمـ

 طمرج، ٓ: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن اًمٜمٔم٤مم، وهذا اًمؽمشمٞم٥م هبذا ُيـِخؾَّ  أن يٜمٌٖمل ومال يٓمقف صمؿ

 .اًمًٜم٦م اًمتزم إذا ومٞمام طمرج ومٞمف ُم٤م ٕنف

 :..(32: 27/   57/   واًمٜمقر اهلدى)
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 اإلفاضة ؿمقاف سمٌقف أن قبؾ ضماضت وـ

ة: اًمٜم٤ًمء قمـ أجْم٤مً  سم٤محل٩م، يتٕمٚمؼ أجْم٤مً  آظمر ؾم١مال هٜم٤مك ُمداظمٚم٦م:  طم٤مو٧م اُمرأ

 ي٤م أدري ومام قمنم، اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم ذم اعمٖم٤مدرة وُمققمد اإلوم٤مو٦م ـمقاف شمٓمقف أن ىمٌؾ

  ؟..أم شمٓمقف هؾ ذًمؽ؟ ذم اًمنمقمل احلٙمؿ هق ُم٤م! ؿمٞمخ

 أن سمٕمد اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم ُمٕمف وُمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ رأي ٟمرى ٓ شمٓمقف، ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 يّمٜمع ُم٤م اصٜمٕمل: »ًمٕم٤مئِم٦م اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اعمٕمروف احلدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 .أوًٓ  هذاش شمّمكم وٓ شمٓمقذم أَّٓ  همػم احل٤مج،

ٌ ئ طمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل أن سمٕمد: وصم٤مٟمٞم٤مً   وم٘م٤مل طم٤مو٧م، ىمد صٗمٞم٦م سم٠من ُٟم

 ومٚمتٜمٗمر: ىم٤مل اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد إهن٤م: ىم٤مًمقا ! هل؟ أطم٤مسمًتٜم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف

 ش.إذاً 

 طمدي٨م إول، احلدي٨م قمٚمٞمف يدل ُم٤م ي١ميمد ُم٤م احلدي٨م هذا ُمـ ٟم٠مظمذ ومٜمحـ

 اٟم٘مٚم٧ٌم وم٘مد: وًمذًمؽ طم٤مئض، وهل اًمٙمٕم٦ٌم طمقل شمٓمقف أن اًمًالم قمٚمٞمف هن٤مه٤م قم٤مئِم٦م

 قمروم٦م، ذم ـمٝمرت إٟمام ـَمُٝمرت وطمٞمٜمام اًمٙمٕم٦ٌم، طمقل شمٓمػ ومٚمؿ طم٩م، إمم قمٛمرهت٤م

: هل٤م ىم٤مل شمٌٙمل، ومقضمده٤م قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اعمديٜم٦م إمم اًمٜمٗمر ط اًمٜمٌل أقمٚمـ طمٞمٜمام وًمذًمؽ

 وم٠مُمر قمٛمرة، دون سمح٩م أن٤م وأقمقد وقمٛمرة، سمح٩م اًمٜم٤مس يٕمقد! ُم٤مزم: ىم٤مًم٧م ًمؽ؟ ُم٤م

 قمغم ظمٚمٗمف ُيْرِدومٝم٤م أن اًمّمديؼ سمٙمر أب سمـ اًمرمحـ قمٌد أظم٤مه٤م اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمتل قُمٛمرهت٤م قمـ هل٤م شمٕمقيْم٤مً  هٜم٤مك ُمـ شُمـْحِرم وأن اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم هب٤م خيرج وأن اًمٜم٤مىم٦م،

 .وم٤مشمتٝم٤م

د طم٤مئض، وهل اًمٙمٕم٦ٌم طمقل شمٓمقف أن هن٤مه٤م ط اًمٜمٌل أن: وم٤مًمِم٤مهد  قمٚمٞمف َأيمَّ

 وهل صٗمٞم٦م، أن ذهٜمف إمم شم٤ٌمدر ح٤م أنف ذًمؽ إمم وأو٤مف اًمٜمٝمل، هذا واًمًالم اًمّمالة

 ـمقاف شمٓمػ مل أهن٤م ذهٜمف إمم شم٤ٌمدر طم٤مو٧م طمٞمٜمام اًمًالم، قمٚمٞمف زوضمتف شمٕمٚمٛمقن يمام

ُتٜم٤م: »ىم٤مل وًمذًمؽ اإلوم٤مو٦م، ًَ  !ش.هل؟ أطم٤مسمِ
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 وشمتٛمٙمـ زوضمف شمٓمٝمر طمتك ًمٞمت٠مظمر ٟمٗمًف َوـمَّـ ىمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: أي

 ىمد سم٠مهن٤م: اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىمٞمؾ طمٞمٜمام ًمٙمـ شمٓمٝمر، أن سمٕمد اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اًمٓمقاف ُمـ

 يمٓمقاف ريمٜم٤مً  ًمٞمس اًمقداع ـمقاف أن ُمٌٞمٜم٤مً ش إذاً  ومٚمتٜمٗمر: »وم٘م٤مل اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ـم٤موم٧م

 اعمرأة أو ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم سمف ُيَت٤ًمَُمح اًمقاضم٥م هذا ومٛمثؾ واضم٥م هق وإٟمام اإلوم٤مو٦م،

 .طم٤مو٧م اًمتل

 شمّمح٥م ًمٙمل احل٤مئض، اعمرأة ـمقاف ضمقاز أرى ٓ: أىمقل احلديثلم، ومٚمٝمذيـ

 .ي٘مقًمقن يمام اًمروم٘م٦م

ة ؾُمِئٚم٧م وأن٤م  ٕنف سم٤مخلػم: اهلل ذيمره سم٤مز اسمـ :اًمِمٞمخ وسمحية احل٩م ُمقؾمؿ وذم َُمرَّ

 اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ُمـ ُم٘مت٤ًٌمً  ىمٚم٧م وم٠من٤م شمٞمٛمٞم٦م، ٓسمـ شمٌٕم٤مً  قمٜمف اعمٕمروف رأجف أبدى هق

 قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م اًمرطمؾ، قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞمخ أب إن: »سم٘مقهل٤م ط اًمٜمٌل ؾم٠مخ٧م اًمتل

ل: ىم٤مل  أومت٘مْمٞمٜمف ديـ، أبٞمؽ قمغم يم٤من إن أرأج٧م: »اًمرواي٤مت سمٕمض وذمش قمٜمف طُمج 

 اهلل طمؼ ي٘م٣م، أن أطمؼ اهلل ديـش ُيْ٘م٣َم  أن أطمؼ اهلل ومديـ: ىم٤مل سمغم،: ىم٤مًم٧م قمٜمف؟

 طمؼش ي٘م٣م أن أطمؼ اهلل ديـ: »ي٘مقل احلدي٨م احلدي٨م، ُمـ اىمت٤ٌمؾم٤مً  أن٤م أىمقل أطمؼ،

 اإلوم٤مو٦م، ـمقاف سمٕمد شمٓمػ مل وهل ُمرو٧م اُمرأة وم٢مذا يراقمك، أن أطمؼ وضمؾ قمز اهلل

 قمغم هب٤م أج٤ًمومرون روم٘متٝم٤م؟ يٗمٕمؾ ُم٤مذا اعمًتِمٗمك، إمم شُمٜمَْ٘مؾ أن ُمروٝم٤م واىمت٣م

 يمنت ُم٤م إذا ظم٤مص٦م ويدظمٚمقهن٤م؟ قمٚمٞمٝم٤م يّمؼمون أم وسُمَجِره٤م قُمَجره٤م قمغم.. ُمروٝم٤م

 أطمؼ اهلل ديـ: إذاً  يت٠مظمروا، أن هلؿ سمد وٓ اعمًتِمٗمك يدظمٚمقه٤م أن سمد ومال قمرضم٧م، أو

 .ُيْ٘م٣َم  أن

 ُم٤م ٓرشمٙم٤مب أضمٚمٝم٤م ُمـ يًقغ ضورةً  يذهٌقا  أن ظمِمٞم٦م هٜم٤م اًمروم٘م٦م وم٤مقمت٤ٌمر ًمذًمؽ

 وإٓ ضورة، هذه أن أقمت٘مد ٓ اًمٓمقاف، ُمـ احل٤مئض اعمرأة قمغم وضمؾ قمز اهلل طمرم

 أطم٤مسمًتٜم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف وىمقًمفش شمّمكم وٓ شمٓمقذم ٓ أن همػم: »احلدي٨م ُمٕمٜمك ُم٤م

 .اًم١ًمال قمـ أجْم٤مً  ضمقاب هذا ُمٕم٤ًم، ًمٚمحديثلم إًمٖم٤مء هذا!ش هل؟

 (  11: 55: 11/  635/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 وقت ويني اإلفاضة ؿمقاف قبؾ ضماضت احلج دم اورأة

 سمَِؾ؟ أن عٖٓٗا فامذا سمٌٖر، أن قبؾ وْة وُادرهتا

 وىم٧م وحيلم اإلوم٤مو٦م ـمقاف ىمٌؾ طم٤مو٧م احل٩م ذم اُمرأة طمٙمؿ هق ُم٤م ،:ُمداظمٚم٦م

 شمٗمٕمؾ؟ أن قمٚمٞمٝم٤م ومامذا شمٓمٝمر، أن ىمٌؾ ُمٙم٦م ُمٖم٤مدرهت٤م

 شمٓمقف سم٠مهن٤م: إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض ضمقاب وأقمرف يتٙمرر، ؾم١مال هذا :اًمِمٞمخ

ٞم٤َّم ظمٓم٠مً  اجلقاب هذا أرى أن٤م روم٘متٝم٤م، ُمع وشمٜمٓمٚمؼ
 ضَمٚمِ

 .روم٘متٝم٤م ُمع ًمتٜمٓمٚمؼ طم٤مئض وهل شمٓمقف سم٠مهن٤م يٗمتقن اًمٕمٚمامء سمٕمض

 .ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .ظمٓم٠م اجلقاب هذا سم٠من: ؾمٚمٗم٤مً  وىمٚم٧م :اًمِمٞمخ

 .وُمٗمّمؾ قمٚمٛمل، ضَمَدزم ضمقاب وهق خمتٍم: اصمٜملم سمجقاسملم اجلقاب، ذم أىمقل

 ُمرض، أص٤مهب٤م أو يُمِنت إذا اعمرأة هذه شمٗمٕمؾ ُم٤مذا: اًمٕمٚمٛمل اجلدزم اجلقاب أُم٤م 

روهن٤م روم٘مُتٝم٤م ي٠مظمذوهن٤م هؾ  إلدظم٤مهل٤م يْمٓمرون أم يمًػمة، وهل ُمٕمٝمؿ ويًٗم 

 قمٙم٤مزشملم؟ قمغم وًمق متٌم أن شمًتٓمٞمع إىمؾ قمغم شمؼمأ، طمتك ومٞمف يٕم٤مجلقهن٤م اعمًتِمٗمك

ـُ »  .سم٤معم١مُمـ أومم اهلل وـم٤مقم٦م ،شُيْ٘م٣َم  أن أطمؼ اهلل وَمْدي

 اعمرأة هذه ذم ضورة وضمقد شمّمقر ذم يتنقمقا  أن ًمٚمٕمٚمامء يٜمٌٖمل ومال: وًمذًمؽ 

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم هٜم٤مك أن قمٚمٛمٝمؿ ُمع طم٤مئض، وهل شمٓمقف أن

 ُيْٕمَرف ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من ذم وٟمزًمقا  ط اًمٜمٌل ُمع طمج٧م ح٤م أهن٤م»: قمٜمٝم٤م اهلل ريض

٧م ُم٤مًمؽ: هل٤م ىم٤مل شمٌٙمل، ومقضمده٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل دظمؾ سمِنف، ًْ  أو أنٗم

 وم٤مصٜمٕمل آدم، سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا»: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م ٟمٗم٧ًم؟

 ش.شمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم احل٤مج، يّمٜمع ُم٤م

 جيقز، ٓ إُمر! ـم٤مهر؟ همػم وهل ـمقذم هل٤م ٟم٘مقل أو صكم: هل٤م ٟم٘مقل يمٞمػ 

 ُمـ ي٤ًمومروا أن يريدون روم٘متٝم٤م أن اًميورة ضورة؟ هل ُم٤م ضورة، ذم ي٘مقًمقن
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 أص٤مهب٤م ًمق ومٞمام ؾمٞمت٠مظمر وسمٕمْمٝمؿ إٓ يمٚمٝمؿ، سمٞم٤ًمومروا ُم٤م روم٘متٝم٤م: سمٜم٘مقل روم٘متٝم٤م، دون

 شمت٠مظمر، سم٠من أومم ومٝمل ديٜمٞم٦م ُمّمٞم٦ٌم أص٤مهب٤م وم٢مذا ًمٚمت٠مظمر، ه١مٓء يْمٓمروا سمدٟمٞم٦م ُمّمٞم٦ٌم

 أن أطَمؼ   اهلل َدْيـ»: اعمٕمروف اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف سمذًمؽ أذٟم٤م يمام

 هب٤م هُيَْتؿ أن جي٥م اعم١مُمـ، ٟمٗمس ذات ذم وضمؾ قمز اهلل طم٘مقق ُمراقم٤مة: يٕمٜمل ،شُيْ٘م٣َم 

 .همػمه٤م ُمـ وأيمثر أيمثر

 أنف: سمحج٦م طم٤مئض وهل شمٓمقف أن احل٤مئض اعمرأة هلذه قمذر ومال: وًمذًمؽ 

 ُمع حت٩م أن ًمٚمٛمرأة جيقز سم٠منف: شم٘مقل ومتقى هٜم٤مك ٕن صقاطم٤ٌمهت٤م: أو روم٘م٤مءه٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م وخي٤مًمػ سم٤مـمؾ، يمالم هذا وَدي ٜم٤مت، صم٘م٤مت يمـ إذا هل٤م صقاطم٥م

 .اًمًالم

 وٓ اإلوم٤مو٦م، ـمقاف وشمٓمقف وشمٖمتًؾ شمٓمٝمر طمتك... شمت٠مظمر أن إٓ جيقز ٓ وم٢مذاً 

 شمٓمقف أن اًمقداع، ـمقاف شمٓمػ ومل اإلوم٤مو٦م ـمقاف سمٕمد طم٤مو٧م ُم٤م إذا قمٚمٞمٝم٤م سم٠مس

 .وداع ـمقاف سمال

 وىم٤مل طم٤مو٧م، صٗمٞم٦م سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمؿ ح٤م: ٟمٙمت٦م ومٞمف احلدي٨م وهذا

 ش.إذاً  ومٚمتٜمٗمر: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ًمف ىم٤مًمقا  اًمقداع؟ ـمقاف ـم٤موم٧م هؾ»: ؾم٤مئالً  اًمًالم قمٚمٞمف

 يم٤من ومٚمق اًمقداع، ـمقاف وسملم اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم ومرق هٜم٤م اًمرؾمقل: إذاً  

 ح٤م ًمٙمـ أضمٚمٝم٤م، ُمـ يت٠مظمر اًمرؾمقل؟ يٗمٕمؾ ُم٤مذا اإلوم٤مو٦م ـمقاف شمٓمػ مل سم٠مهن٤م اجلقاب

 ُمٙم٦م ُمـ ًمتخرج: أيش ومٚمتٜمٗمر إذاً »: هل٤م ىم٤مل اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ـم٤موم٧م أهن٤م :اجلقاب يم٤من

 يمؾ يم٤من وإن اإلوم٤مو٦م، ـمقاف دون اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ ٕن اًمقداع: ـمقاف سمدون

 سمدوٟمف: احل٩م يّمح واضم٥م اًمقداع وـمقاف ريمـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ًمٙمـ واضم٥م، ُمٜمٝمام

 ًمٕمذر يً٘مط ٓ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ًمٙمـ احلٞمض، سمٕمذر اًمقاضم٥م هذا يً٘مط وسم٤مًمت٤مزم

 .همػمه. احلٞمض

  (11: 33: 44/ 237/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 إذا ضماضت اظمرأة وهل دم اظمسَك

 ؟شمتقىمػ أن قمٚمٞمٝم٤م اعمًٕمك، ذم وهل اعمرأة طم٤مو٧م إذا :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .سمٕمد ومٞمام يمٚمف اًمًٕمل وشمًت٠منػ :ُمداظمٚم٦م

 ٓ :اًمِمٞمخ

 .شمٓمٝمر أن سمٕمد :ُمداظمٚم٦م

 .شمٓمٝمر أن سمٕمد شمًت٠منػ هٜم٤مك اًمٜمزول، ؿمٕمرت طمٞم٨م :اًمِمٞمخ

  (11 :49: 56/ 415/ واًمٜمقر اهلدى)

 اإلفاضة ؿمقاف قبؾ ضماضت وـ

 وىم٧م وحيلم اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ىمٌؾ طم٤مو٧م احل٩م ذم اُمرأة طمٙمؿ هق ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمٕمؾ؟ أن قمٚمٞمٝم٤م ومامذا شَمْٓمُٝمر، أن ىمٌؾ ُمٙم٦م ُمٖم٤مدرهت٤م

 شمٓمقف سم٠مهن٤م: إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض ضمقاب وأقمرف يتٙمرر، ؾم١مال هذا اًمِمٞمخ:

 .ضَمٚمٞم٤ًّم ظمٓم٠مً  اجلقاب هذا أرى أن٤م روم٘متٝم٤م، ُمع وشمٜمٓمٚمؼ

 .روم٘متٝم٤م ُمع ًمتٜمٓمٚمؼ طم٤مئض: وهل شمٓمقف سم٠مهن٤م ُيْٗمُتقن اًمٕمٚمامء سمٕمض

 .....ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 .ظمٓم٠م اجلقاب هذا سم٠من: ؾمٚمٗم٤مً  وىمٚم٧م اًمِمٞمخ:

ؾ قِمْٚمِٛمل ضَمَدزم ضمقاب وهق خمتٍم،: اصمٜملم سمجقاسملم اجلقاب ذم أىمقل  .وُُمَٗمّمَّ

 ُمرض، أص٤مهب٤م أو يمنت إذا اعمرأة هذه شمٗمٕمؾ ُم٤مذا: اًمٕمٚمٛمل اجلََدزم اجلقاب أُم٤م

روهن٤م روم٘مُتٝم٤م ي٠مظمذوهن٤م هؾ ٗم  ًَ ػمة، وهل ُمٕمٝمؿ وُي ًِ  إلدظم٤مهل٤م يْمٓمرون أم يَم

٤مزشملم؟ قمغم وًمق متٌم أن شمًتٓمٞمع إىمؾ قمغم شمؼمأ، طمتك ومٞمف يٕم٤مجلقهن٤م اعمًتِمٗمك  قُمٙمَّ
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ـُ »  يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ سم٤معم١مُمـ: أومم اهلل وـم٤مقم٦م ،ش ُيْ٘م٣َم  أن أطمؼ اهلل وَمَدْي

ر ذم يتنقمقا  أن ًمٚمٕمٚمامء  طم٤مئض، وهل شمٓمقف أن اعمرأة هذه ذم ضورة وضمقد شَمَّمق 

 ح٤م أهن٤م: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم هٜم٤مك أن قمٚمٛمٝمؿ ُمع

٧م  اًمرؾمقل دظمؾ سمنف، ُيْٕمَرف ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من ذم وٟمزًمقا  ،ط اًمٜمٌل ُمع طَمجَّ

 ي٤م ٟمٕمؿ،: ىم٤مًم٧م ٟمٗم٧ًم؟ أو أنٗم٧ًم ُم٤مًمؽ: هل٤م ىم٤مل شمٌٙمل، ومقضمده٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف

 أَّٓ  همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل آدم، سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا: ىم٤مل! اهلل رؾمقل

 إُمر! ـم٤مهر؟ همػم وهل ـمقذم هل٤م ٟم٘مقل أو صكم: هل٤م ٟم٘مقل يمٞمػ ،ششُمَّمٚم ـل وٓ شمٓمقذم

 أن يريدون روم٘متٝم٤م إن: اًميورة اًميورة؟ هل ُم٤م ضورة، ذم ي٘مقًمقن جيقز، ٓ

 ومٞمام ؾمٞمت٠مظمر وسمٕمْمٝمؿ إٓ يمٚمٝمؿ سمٞم٤ًمومروا ُم٤م روم٘متٝم٤م سمٜم٘مقل روم٘متٝم٤م، دون ُمـ ي٤ًمومروا

ر، ه١مٓء يْمٓمروا سمدٟمٞم٦م ُمّمٞم٦ٌم أص٤مهب٤م ًمق  أومم ومٝمل ديٜمٞم٦م ُمّمٞم٦ٌم أص٤مهب٤م وم٢مذا ًمٚمَت٠َمظم 

ـُ : »اعمٕمروف اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف سمذًمؽ أذٟم٤م يمام شمت٠مظمر، سم٠من  َدْي

 ش.ي٘م٣م أن أطمؼ اهلل

 أيمثر هب٤م هيتؿ أن جي٥م اعم١مُمـ ٟمٗمس ذات ذم وضمؾ قمز اهلل طم٘مقق ُمراقم٤مة: يٕمٜمل

 طم٤مئض وهل شمٓمقف أن احل٤مئض اعمرأة هلذه قمذر ومال وًمذًمؽ همػمه٤م: ُمـ وأيمثر

 حت٩م أن ًمٚمٛمرأة جيقز سم٠منف: شم٘مقل ومتقى هٜم٤مك ٕن صقاطم٤ٌمهت٤م: أو روم٘م٤مءه٤م أنف: سمحج٦م

 اًمرؾمقل طمدي٨م وخي٤مًمػ سم٤مـمؾ، يمالم هذا وَدي ٜم٤مت، صم٘م٤مت يمـ إذا هل٤م: صقاطم٥م ُمع

 .اًمًالم قمٚمٞمف

 اإلوم٤مو٦م، ـمقاف وشمٓمقف وشمٖمتًؾ شمٓمٝمر طمتك.... شمت٠مظمر أن إٓ جيقز ٓ: وم٢مذاً 

 شمٓمقف أن اًمقداع، ـمقاف.... ومل اإلوم٤مو٦م ـمقاف سمٕمد طم٤مو٧م ُم٤م إذا قمٚمٞمٝم٤م سم٠مس وٓ

 .وداع ـمقاف سمال

 وىم٤مل طم٤مو٧م، صٗمٞم٦م سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمؿ ح٤م: ٟمٙمت٦م ومٞمف احلدي٨م وهذا

 ش.إذاً  ومٚمتٜمٗمر: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ًمف ىم٤مًمقا  اًمقداع؟ ـمقاف ـم٤موم٧م هؾ: »ؾم٤مئالً  اًمًالم قمٚمٞمف
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ق هٜم٤م اًمرؾمقل: إذاً   اجلقاب يم٤من ومٚمق اًمقداع، ـمقاف وسملم اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم وَمرَّ

 يم٤من ح٤م ًمٙمـ أضمٚمٝم٤م، ُمـ يت٠مظمر اًمرؾمقل؟ يٗمٕمؾ ُم٤مذا اإلوم٤مو٦م ـمقاف شمٓمػ مل سم٠مهن٤م

 ش.ومٚمتٜمٗمر إذاً : »هل٤م ىم٤مل اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ـم٤موم٧م أهن٤م :اجلقاب

 ـمقاف دون اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ ٕن اًمقداع: ـمقاف سمدون ُمٙم٦م ُمـ ًمتخرج: أي

 اًمقداع وـمقاف ريمـ، اإلوم٤مو٦م ـمقاف ًمٙمـ واضم٥م، ُمٜمٝمام يمؾ يم٤من وإن اإلوم٤مو٦م،

 ـمقاف ًمٙمـ احلٞمض، سمٕمذر اًمقاضم٥م هذا يً٘مط وسم٤مًمت٤مزم سمدوٟمف: احل٩م يّمح واضم٥م

 .احلٞمض ًمٕمذر يً٘مط ٓ اإلوم٤مو٦م

 ( 11: 33: 44/ 237/ واًمٜمقر اهلدى) 

ّٗة القداع وؿمقاف اإلفاضة ؿمقاف زمني اجلٔع
ِ  واضمدة زمِٕ

 وهؾ واطمدة، سمٜمٞم٦م اًمقداع وـمقاف اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم اجلٛمع جيقز هؾ اًم١ًمال:

 قمنم؟ اًمث٤مين اًمٞمقم إمم شم٠مظمػمه جيقز

 اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف ُم٤مذا؟ شم٘مقل اًمِمٞمخ:

 .قمنم اًمث٤مين اًمٞمقم إمم ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 يٖمٜمل ٓ أنف: »ىم٤مقمدة وهٜم٤مك إيراده، يٙمثر اًم١ًمال هذا أن يٌدو هذا اًمِمٞمخ:

 أن يٛمٙمـ هؾ: أن واًم١ًمالش ُمًتح٥م قمـ واضم٥م يٖمٜمل وىمد واضم٥م، قمـ واضم٥م

 اًمقداع ـمقاف يم٤من ًمق: ٟم٘مقل اًمقداع، ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف احل٤مج يًتٖمٜمل

 قمغم ويزيد اإلوم٤مو٦م، ـمقاف وهق اًمٗمرض ىمٚمٌف ذم يٜمقي أن يٙمٗمل ٟم٘مقل يمٜم٤م ؾمٜم٦م،

 اًمقداع ـمقاف أن اومؽماض قمغم هذا اًمقداع، ـمقاف اًمًٜم٦م أداء هل أظمرى ٟمِٞم٦َّمً  ذًمؽ

 ـمقاف وسملم سمٞمٜمف ووَم٤مِرٌق  ،ط اًمٜمٌل سمف أُمر واضم٥م اًمقداع ـمقاف وًمٙمـ ؾمٜم٦م،

ة سمد ٓ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ومجٕمؾ اإلوم٤مو٦م،  أن ُمـ هل٤م سمد ٓ طم٤مو٧م، ًمق احل٤مئض ًمٚمٛمرأ

 وشمٓمقف شمتٓمٝمر طمتك احلٞمض، هب٤م ـم٤مل ُمٝمام طم٤مئض وهل شمٓمقف ٓ وأن شمت٠مظمر

 . ـم٤مهراً  اإلوم٤مو٦م ـمقاف
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 َّتٗمٞمٗم٤مً  احل٤مئض اعمرأة قمـ وضمقسمف احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أؾم٘مط وم٘مد اًمقداع ـمقاف أُم٤م

 .قمٜمٝم٤م رهب٤م ُمـ

 ُمٜمٝمام يمالً  ٕن اًمقداع: ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف آيمتٗم٤مء جيقز ٓ: وم٢مذاً 

 .اإلوم٤مو٦م ـمقاف وهق أظمر، ُمـ أوضم٥م وأطمدمه٤م واضم٥م،

 (. 11: 56: 36/ 385/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلفاضة؟ زمٌقاف القداع ؿمقاف عـ آؽمتُٕاء يرشع هؾ

ش اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمديمؿ آظمر اضمٕمٚمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ُمداظمٚم٦م:

ر ومٛمـ : ىمٚمٜم٤م يمام اًمٓمقاف، سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمده آظمر أن قمٚمٞمف صدق وم٘مد اإلوم٤مو٦م ـمقاف َأظمَّ

 اًمريمٕمتلم؟ صالة سمٕمد إٓ اعمًجد ذم ضمٚمس ُم٤م أنف قمٚمٞمف صدق اًمٗمجر صغم ُمـ

ل أن ًمقٓ هذا ٟم٘مقل يمٜم٤م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ: ق ط اًمٌٜم ٦ٌم اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم ومَرَّ  إلطمدى سم٤مًمًٜم

٤مئف  قمٚمٞمف ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىمٚمـ اإلوم٤مو٦م، ـمقاف شمٓمػ أخؿ: وم٘م٤مل طم٤مو٧م، ىمد إهن٤م ًمف ىمٞمؾ ح٤م ًٟم

 أن دون اعمًٚمؿ أن ذم واوح٤مً  سمٞم٤مٟم٤مً  ط اًمٜمٌل جيٕمؾ أن اعمٛمٙمـ ُمـ ومٙم٤من إذاً، ومٚمتٜمٗمر: اًمًالم

 ومال اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ُمع اًمقداع ـمقاف ذًمؽ ذم ومٞمٜمقي اًمقداع، ـمقاف اًمٓمقاف، هذا يتٙمٚمػ

ؾمتٖمٜم٤مء اعم٘مّمقد أن ًمٜم٤م ئمٝمر  ىمقًمف ُمـ اعم٘مّمقد وإٟمام اًمقداع، ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف ٓا

 ش.اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمديمؿ آظمر اضمٕمٚمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف

 اىمْمقا  وإٟمام شمٜمٓمٚم٘مقن، صمؿ طم٤مضم٤مشمٙمؿ سمٕمض شم٘مْمقن صمؿ اًمٓمقاف دمٕمٚمقا  ٓ: أي

 وآظمر أُمريمؿ آظمر يٙمقن سمحٞم٨م ُمٙم٦م، ُمـ ًمٚمخروج أنٗمًٙمؿ وهٞم١موا يُمٚم ٝم٤م طم٤مضم٤مشمٙمؿ

 آؾمتٖمٜم٤مء سمذًمؽ يٕمٜمل وًمٞمس احلدي٨م، ُمـ ٟمٗمٝمٛمف اًمذي هذا اًمٓمقاف، قمٝمديمؿ

 .ٟمٕمؿ. اًمقداع واضم٥م قمـ اإلوم٤مو٦م سمقاضم٥م

 (11: 22: 55/ 386/ واًمٜمقر اهلدى) 
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  اإلفاضة وع القداع ؿمقاف زمني اجلٔع ضمْؿ

 ؟....اإلوم٤مو٦م ُمع اًمقداع ـمقاف سملم اجلٛمع يٛمٙمـ هؾ :اًم٤ًمئؾ

 اإلوم٤مو٦م ـمقاف ٕن اإلوم٤مو٦م: ـمقاف ُمع اًمقداع ـمقاف مجع جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 ًمٕمذر يً٘مط ىمد واضم٥م، اًمقداع وـمقاف سمف، إٓ احل٩م يّمح ٓ احل٩م، أريم٤من ُمـ ريمـ

 أؾم٘مط وم٘مد أضمٚمٝم٤م، ُمـ شمت٠مظمر  ًمـ اًم٘م٤مومٚم٦م أن شمْمٓمر ىمد اًمتل اًمٜم٤ًمء ُمـ يم٤محل٤مئض

 وهل اإلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد يم٤مٟم٧م اًمتل احل٤مئض قمـ اًمقداع ـمقاف ط  اًمٜمٌل

 قمـ ومرض يٖمٜمل وٓ واضم٥م، قمـ واضم٥م ُيْٖمٜمل ٓ: »ىم٤مقمدة ومخذوه٤م ومٚمذًمؽ ـم٤مهر:

 أجْم٤مً  وهذه اًمتٕمٌػم، ذم شمٗمٜمـ هق وإٟمام واطمد، ُمٕمٜمك واًمقاضم٥م اًمٗمرض وُمٕمٜمكش ومرض

 .أجْم٤مً  أنٗمًٙمؿ قمغم وٓ ٟمٗمز قمغم أـمٞمؾ أن أريد ومال أظمرى، شمٗم٤مصٞمؾ هل٤م

 اًمقداع ـمقاف ٕن اًمقداع: ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ُيْٖمٜمِل ٓ: اخلالص٦م وإٟمام

 .واضم٥م

 (11: 28: 34/ 377/واًمٜمقر اهلدى)

 الققت قبؾ اإلفاضة ؿمقاف ضمْؿ

 ًمٞماًل، اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م اإلوم٤موف ـمقاف يٓمقومقن احلج٤مج ُمـ سمٕمض هٜم٤مك اًم٤ًمئؾ:

 طمٙمؿ ومام ويرُمقن، ذًمؽ سمٕمد ويذهٌقن احلرم، ذم اًمٗمجر يّمٚمقن صمؿ اًمٜمحر، ًمٞمٚم٦م ُمـ

 ومٕمٚمٝمؿ؟

 يٕمٜمل؟ اًمقىم٧م، ىمٌؾ يٗمٞمْمقن يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .احلرم إمم ُمزدًمٗم٦م ُمـ خيرضمقن ٟمٕمؿ، اًم٤ًمئؾ:

 .اإلوم٤مو٦م إمم اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ أي اًم٤ًمئؾ:

 سمـ قمٛمرو اسمـ اهلل قمٌد وهق اًمراوي ىمقل ُمـ يٌدو ومٞمام يمذًمؽ ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:



 412   ـمقاف اإلوم٤مو٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 إٓ اًمٞمقم ذًمؽ ذم رء قمـ ؾمئؾ ُم٤م ،ط اًمٜمٌل أن رأى أنف قمٜمٝمام، اهلل ريض اًمٕم٤مص

 .اقمٚمؿ واهلل طمرج، ٓ أنف أجْم٤مً  ومٞمٌدو ،شطمرج ٓ طمرج، ٓ»: ىم٤مل

 ( 11: 23: 47/   398/  واًمٜمقر اهلدى)
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 415 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرُمل 

 الؼمطمٗص ذم ط الٕبك عـ رصيح ورفقع ضمديث ييح ٓ

 لًَِٓة الىٔس ؿمٓقع قبؾ زمالروك

 سم٤مًمرُمك اًمؽمظمٞمص رم ط اًمٜمٌك قمـ سيح ُمرومقع طمدي٨م يّمح ٓ أنف واقمٚمؿ

 طمجتف رم اًمٓمٚمقع ىمٌؾ رُمك سمٕمْمٝمؿ أن ورد ُم٤م وهم٤مي٦م، ًمٚمْمٕمٗم٦م اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ

 .إذٟمف أو قمٚمٛمف دون ط

 [7176 رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 وأن يقوني رول جئع وأن وٕك دم يبٗت أٓ لَٓٔذور جيقز

 لٗال يرول

 رم يٌٞم٧م ٓ،  يقم رم يقُملم رُمك جيٛمع أن أو،  اًمٚمٞمؾ رم يرُمك أن ًمٚمٛمٕمذور وجيقز

 ًمٞم٤ممم سمٛمٙم٦م يٌٞم٧م أن ط اهلل رؾمقل اًمٕم٤ٌمس اؾمت٠مذن»: ىم٤مل قمٛمر اسمـ حلدي٨م،  ُمٜمك

  :ًمٚمٛمٕمذور وجيقز ش.اًمِمٞمخ٤من أظمرضمفش »ًمف وم٠مذن ؾم٘م٤ميتف؟ أضمؾ ُمـ ُمٜمك

 ...حلدي٨م ُمٜمك رم يٌٞم٧م ٓ أن  أـ

 .واطمد يقم رم ويرُمك يقُملم رم جيٛمع وأن ـ ب

 .اًمٚمٞمؾ رم يرُمك وأن ـ ج

 [7187 رىمؿ حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 اجلامر إىل اظمم

 ش.وراضمٕم٤م ذاه٤ٌم إًمٞمٝم٤م ُمِمك اجلامر رُمك إذا يم٤من» ط اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ قمـ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وىم٤مل اًمٕمٚمؿ، أهؾ أيمثر قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ»: احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذي ىم٤مل :فائدة



 416   اًمرُمل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ٕج٤مم ذم ويٛمٌم اًمٜمحر يقم يريم٥م: سمٕمْمٝمؿ  ُمـ ويم٠منفش قمٞمًك أبق ىم٤مل» اًمٜمحر، يقم سمٕمد اًمتل ا

ل قمـ روي إٟمام ٕنف ومٕمٚمف، ذم ط اًمٜمٌل اشم٤ٌمع أراد إٟمام هذا ىم٤مل  اًمٜمحر يقم ريم٥م أنف ط اًمٌٜم

 اًمٕم٘م٦ٌم مجرة ط رُمٞمف: ىمٚم٧م ش.اًمٕم٘م٦ٌم مجرة إٓ اًمٜمحر يقم يرُمل وٓ اجلامر، يرُمل ذه٥م طمٞم٨م

٤م  - 82 ص» وهمػمه ُمًٚمؿ رواي٦م ُمـش ط اًمٜمٌل طمج٦م» ذم اًمٓمقيؾ ضم٤مسمر طمدي٨م ذم هق رايم

 سمٞمٜمف شمقومٞم٘م٤م اًمٜمحر يقم همػم ذم اجلامر أراد أنف قمغم يٗمن قمٛمر اسمـ ومحدي٨م وًمذًمؽش اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م

 ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ ذًمؽ ي١ميد ُم٤م رأج٧م صمؿ. أقمٚمؿ واهلل .ضم٤مسمر طمدي٨م وسملم

ٕج٤مم ذم اجلامر ي٠ميت يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ»: سمٚمٗمظ  وراضمٕم٤م، ذاه٤ٌم ُم٤مؿمٞم٤م اًمٜمحر يقم سمٕمد اًمثالصم٦م ا

ل أن وخيؼم  وذم ش.756/  2» وأمحدش 7969» داود أبق أظمرضمف ش.ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من ط اًمٌٜم

 ٓ ويم٤من اًمٜمحر، يقم داسمتف قمغم اًمٕم٘م٦ٌم مجرة يرُمل قمٛمر اسمـ يم٤من» ش:738 و 774/  2» ًمف رواي٦م

 ُم٤مؿمٞم٤م إٓ ي٠متٞمٝم٤م ٓ يم٤من ط اًمٜمٌل أن وزقمؿ وراضمٕم٤م، ذاه٤ٌم ُم٤مؿمٞم٤م إٓ ذًمؽ سمٕمد ؾم٤مئره٤م ي٠ميت

٤م ٞمد أظمق اعمٙمؼم وهق قمٛمر سمـ اهلل قمٌد همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ش.وراضمٕم٤م ذاه  قم

ومم، اًمٓمريؼ ذم اًمذي اعمّمٖمر قمٛمر سمـ اهلل  سمٕمْمف، ذم ٕظمٞمف ُمقاوم٘متف ًمٙمـ احلٗمظ، دء وهق ٕا

ظمر، سمٕمْمف ذم ضم٤مسمر وحلدي٨م  .أقمٚمؿ واهلل .طمٗمظ ىمد أنف قمغم دًمٞمؾ ٔا

 (.714-713/ 5)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وزدلِة ٓ وٕك وـ يْقن اجلٔرات التّاط

 ش.اجلٛمرة سمف شمرُمك اًمذي اخلذف سمحَم قمٚمٞمٙمؿ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .ُمزدًمٗم٦م ٓ ُمٜمك ُمـ اجلٛمرات اًمت٘م٤مط: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 ،شاحلَم؟ يٚمت٘مط أجـ ُمـ»: سم٘مقًمف احلدي٨م هلذا اًمٜم٤ًمئل شمرضمؿ ش:وم٤مئدة» : ىم٤مل صمؿ

 اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ ذم سيح واحلدي٨م ُمٜمك، ُمـ يٙمقن آًمت٘م٤مط أن إمم سمذًمؽ وم٠مؿم٤مر

، هٌط طملم سمف أُمرهؿ إٟمام ط  واًمٌٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ رواي٦م ذم يمام ُمٜمك ُمـ وهق حمنا

 قمغم وهق اًمٕم٘م٦ٌم همداة اهلل رؾمقل زم ىم٤مل: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م فم٤مهر يدل وقمٚمٞمف

 يده ذم ووٕمتٝمـ ومٚمام اخلذف، طمَم هـ طمّمٞم٤مت ًمف ومٚم٘مٓم٧م زم، اًم٘مط ه٤مت: راطمٚمتف

 ذم اًمٖمٚمق ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ أهٚمؽ وم٢مٟمام اًمديـ، ذم واًمٖمٚمق وإي٤ميمؿ ه١مٓء، سم٠مُمث٤مل: ىم٤مل



 417 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرُمل 

 ووضمف .صحٞمح سمًٜمدش 247 و 275/  7» وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف. اًمديـ

 اًمٙمؼمى، اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل همداة يٕمٜمل وم٢مٟمف ،شاًمٕم٘م٦ٌم همداة»: ىمقًمف هق إٟمام دًٓمتف

 ُمـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ومام اجلٛمرة، ُمـ ىمري٤ٌم ُمٜمك ذم يم٤من سم٤مًٓمت٘م٤مط إُمر أن وفم٤مهره

 هلذيـ خم٤مًمػ هق سمؾ ،اًمًٜم٦م ذم أصال ًمف ٟمٕمرف ٓ مم٤م اعمزدًمٗم٦م ذم احلّمٞم٤مت اًمت٘م٤مط

  !وم٤مئدة سمدون واًمتحٛمؾ اًمتٙمٚمػ ُمـ ومٞمف ُم٤م قمغم احلديثلم

 (.777/ 5)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 عـ ووٕك يساره عـ الَْبة جيَؾ أن الَّبة مجرة رول دم السٕة

 ئٕٗف

 قمغم اجلٛمرة يرُمل وضمٕمؾ اًم٘مٌٚم٦م، واؾمت٘مٌؾ اًمقادي اؾمتٌٓمـ اًمٕم٘م٦ٌم: مجرة أتك ح٤م»

 ،ُمٜمٙمر[: اإلُم٤مم ىم٤ملش. ]طمّم٤مة يمؾ ُمع يٙمؼم طمّمٞم٤مت: سمًٌع رُمك صمؿ إجٛمـ، طم٤مضمٌف

 رُمل قمٜمد اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل إمم اعمت٠مظمريـ ُمـ ذه٥م ُمـ قمٛمدة هق احلدي٨م هذا وًمٕمؾ

 سمـ أمحد ًمٚمِمٞمخش احلٜمٌٚمٞم٦م اًمثالصم٦م اعمٜم٤مؾمؽ ضم٤مُمع» يمت٤مب ذم ضم٤مء وم٘مد اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة

 :- اًمثالث اجلٛمرات رُمل يمٞمٗمٞم٦م ذيمر أن سمٕمد - ىم٤ملش 727 ص» اًمتٛمٞمٛمل اعمٜم٘مقر

 سمخالف إطم٤مدي٨م: ُمـ اًمٔم٤مهر هق إوًمٞملم واؾمت٘م٤ٌمل !ش اًمٙمؾ ذم اًم٘مٌٚم٦م ويًت٘مٌؾ»

 روى وىمد .شم٘مدم يمام يٛمٞمٜمف، قمـ وُمٜمك ي٤ًمره قمـ اًمٙمٕم٦ٌم جيٕمؾ أن وم٤مًمًٜم٦م اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة

 أهنؿ :ضمٌػم اسمـ وؾمٕمٞمد وجم٤مهد وـم٤موس قمٓم٤مء قمـ ًمٞم٨م قمـش 47/ 4» ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ

  .وٕمٞمػ - ؾمٚمٞمؿ أب اسمـ وهق - وًمٞم٨م .اًمٌٞم٧م اؾمت٘مٌٚمقا  اجلٛمرات رُمقا  إذا يم٤مٟمقا 

 (.468/ 71/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 الزوال؟ قبؾ الرول جيقز هؾ

 ،...اًمزمح٦م[ ُمع] يٕمٜمل اًمزوال ىمٌؾ يٙمقن ممٙمـ... ؿمٞمخ ي٤م اًمرُمل وىم٧م ُمداظمٚم٦م:

 اًمزوال؟ ىمٌؾ ٟمرُمل إٟمف ي٤ٌمح ممٙمـ



 418   اًمرُمل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ع، ٓ اًمقىم٧م ىمٌؾ ٓ، اًمِمٞمخ:  يمٜم٧م إذا اًمٚمٞمؾ، ذم شمرُمل إٟمؽ سمٞمجقز ًمٙمـ ُينْمَ

د أنف سم٤مقمت٤ٌمر اًمٚمٞمؾ: ذم شمرم اًمزطم٤مم َّتِمك د ومل اًمقىم٧م أول طُمد   اًمقىم٧م، آظمر ُيـَحدَّ

د ُم٤م اًمٚم ـل ُمـ اؾمتٗمد وإٟمام وىمتف، اعمحدد قمغم شمتٕمدى ٓ وم٠من٧م  .ٟمٕمؿ أي. هن٤ميتف طُمد 

 :..( 36: 35/   59/   واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلامر رول دم اخلٌٙ

 ..اًمّمٖمرى صمؿ اًمقؾمٓمك صمؿ اًمٙمؼمى اجلامر، رضمؿ ذم أظمٓم٠م رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

ر؟ ُمتك اًمِمٞمخ:  شَمَذيمَّ

 .اًمث٤مين اًمٞمقم رُمل قمٜمد يقم، صم٤مين قمٜمد شمذيمر ُمداظمٚم٦م:

 .اًمًٜم٦م وقمغم اًمّمح٦م، قمغم يٕمٞمد اًمِمٞمخ:

 :..( 76: 76/ 58/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يّيض؟ وتك الرول دم أّ٘ص وـ

 اًمث٤مين اًمٞمقم ذم طمّمٞم٤مت ؾم٧م رضمؾ رُمك إذا ؿمٞمخ ي٤م ًمٚمح٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال:

 أظمرى طمج٦م -ُمثالً – طم٩م إذا قمٚمٞمف شُمَرى ي٤م ومٝمؾ سمٞمتف، إمم وقم٤مد وـم٤مف ذه٥م صمؿ قمنم

  شمٚمؽ؟ ي٘ميض أن

ٌّٝمف ومقر ومقرًا، ي٘ميض أن قمٚمٞمف ٓ اجلقاب:  أن قمٚمٞمف مج٤مره، رُمل ُمـ ًمتٜم٘مٞمّمف شَمٜمَ

 . اًمريم٥م وم٤مشمف وم٘مد وإٓ ومقرًا، يٕمقد

  ؿمٝمر؟ اٟم٘مْم٤مء سمٕمد يم٤من ًمق طمتك اًم١ًمال:

 ومٞمتذيمره٤م، اإلٟم٤ًمن ٟم٤ًمه٤م إذا ومريْم٦م أّي  ُمثؾ اعم٠ًمخ٦م هذه ٕن. ٟمٕمؿ اجلقاب:

 . يذيمره٤م طملم ومقىمتٝم٤م

 (11: 47: 46/ 219/ واًمٜمقر اهلدى)



 419 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرُمل 

 الىٔس ؿمٓقع قبؾ اجلٔرة رول ضمْؿ

ؽ، وصح سمِمٗم٤مقمتٝمـ، ذه٧ٌم وم٘مد وأهٚمؽ أن٧م يمٜم٧م ح٤م اًمِمٞمخ:  يمٜم٧م وإن طَمج 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن اًمٜمٌقي إُمر ظمالف ومٝمذا اًمِمٛمس، ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٗمجر ىمٌؾ رُمٞم٧م

 اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد سم٤مٟٓمٍماف هلؿ أذن اًمذيـ اًمْمٕمٗم٦م مجٚم٦م ُمـ يم٤من واًمًالم اًمّمالة

 اجلٛمرة شمرُمقا  ٓ: »ًمف ىم٤مل ذًمؽ ُمع ؾِمٜم ف، ذم يم٤من وُمـ قم٤ٌمس، سمـ اهلل قمٌد اًمٜم٤ًمء ُمع

 قمٚمٞمؽ رء ومال اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اجلٛمرة رُمٞم٧م يمٜم٧م وم٢منش اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك

 وم٠من٧م اًمنمقمل احلٙمؿ هبذا قم٤ممل وأن٧م اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ رُمٞمتٝم٤م يمٜم٧م وإن ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 .يمٗم٤مرة قمٚمٞمؽ وٓ سمآثؿ ًم٧ًم وم٠من٧م سمذًمؽ قم٤ممل همػم يمٜم٧م وإن آصمؿ،

 (11: 11: 43/ 241/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلامر رول دم اإل٘ازمة

 طمقهل٤م؟ ذوط ًمٙمؿ ومٞمف اجلٛمرات، رُمل ذم ًمإلٟم٤مسم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

ـْ  ذوط اًمِمٞمخ:  .ومال وإٓ أن٤مب، قَمَجز َُم

 ( 11: 37: 58/ 325/ واًمٜمقر اهلدى) 

  الترشيؼ أيام دم زمالٓٗؾ الرول ضمْؿ

٤مئؾ  قمٜمد ٓإ جيقز ٓ أنف أم أطمد، ٕي   اًمتنميؼ أج٤مم ذم سم٤مًمٚمٞمؾ اًمرُمل جيقز هؾ :اًًم

 اًميورة؟

 ومٚمف اًمٚمٞمؾ ودظمقل اعم٤ًمء ىمٌؾ اًمرُمل ذم طمرضًم٤م وضمد ُمـ: اعمًجد ذم -آٟمٗم٤م– ىمٚمٜم٤م :اًمِمٞمخ

 .جيقز ومال طمرج سم٠مي   يِمٕمر أن دون أُم٤م ذًمؽ،

 (11: 14: 47/ 376/واًمٜمقر اهلدى)
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 الٓٗؾ دم اجلٔرات رول صمقاز دم اليحٗح الدلٗؾ

٤مئؾ  اًمٚمٞمؾ؟ ذم اجلٛمرات رُمل ضمقاز ذم اًمّمحٞمح اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م :اًًم

ل ؾم٠مل ح٤م اعمروي اًمّمحٞمح اعمٕمروف احلدي٨م هق :اًمِمٞمخ  ٓإ رُمٞم٧م ُم٤م: »ىم٤مل ط  اًمٌٜم

 ش.طمرجٓ : اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل  أُمًٞم٧م، وىمد

 ( 11: 71: 43/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 الَٔقد؟ إصازمة اجلامر رول دم يىؼمط هؾ

٤مئؾ  ؟...اًمٕمٛمقد إص٤مسمف ومٞمف يِمؽمط اجلٛمرات رُمل هؾ :اًًم

 إص٤مسم٦م اعم٘مّمقد وًمٞمس احلقض، ذم احلّمقة شم٘مع أن احلقض، اعم٘مّمقد هق ٓ، :اًمِمٞمخ

 يرُمقه أن احلج٤مج ُمـ يٜمتٔمر ؿمٞمٓم٤منٌ  هٜم٤مك أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه يتقمهقن اًمٜم٤مس ُمـ ويمثػم اًمٕمٛمقد،

ٌ دي٦م وٟم٤مطمٞم٦م قم٤ٌمدة هذه اًمٜم٤مس، قم٤مُم٦م قمٜمد ؾم٤مئد وهؿ وهذا سم٤محلّمقات،  ًمٜم٤م جيقز ٓ حمْم٦م، شَمَٕم

َٗمٝم٤م، أن ًِ  يٍمومف أن أراد هٜم٤مك، اًمًالم قمٚمٞمف إلسمراهٞمؿ فمٝمر اًمِمٞمٓم٤من أن أصٚمٝم٤م يم٤من وإن ٟمَُٗمْٚم

 هٜم٤مك اًمِمٞمٓم٤من ومٔمٝمر اًمًالم: قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ اسمٜمف يذسمح أن ُمـ إًمٞمف اهلل أوطمك سمام اًم٘مٞم٤مم قمـ

 .واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة وذم ُمرة أول ومرُم٤مه

ٌ ديف، قمٛمٚمٞم٦م: إذاً  ومٝمل يرُمقه، أن احلج٤مج هٜم٤مك يٜمتٔمر ىم٤مسمع ؿمٞمٓم٤من هٜم٤مك ًمٞمس ًمٙمـ  ومٞمٝم٤م شَمَٕم

 سمذًمؽ اًمًالم قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ وضمؾ قمز اهلل ومدى اًمتل اًمٕمٔمٞمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م احل٤مدصم٦م ًمتٚمؽ شمذيمػم

 .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٌش

 هذا ُمثؾ إص٤مسم٦م اعم٘مّمقد وًمٞمس احلقض، اعمٙم٤من ذم اجلٛمرات شُمْرُمك سم٠من وم٤معم٘مّمقد

 .ط  اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُمٜمّمقسم٤م يٙمـ مل أنف اقمت٘م٤مدي ذم ٕنف اًمٕمٛمقد:

 ( 11: 37: 19/ 377/واًمٜمقر اهلدى)
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 اظمتَجؾ يرول كؿ

 ًمٙمؾ طمّمقات ؾمٌع يرُمل ومٝمؾ شمٕمجؾ ُمـ اجلٛمرات، رُمل ُم٠ًمخ٦م ذم اًم١ًمال:

 اعمتٕمجؾ؟ مجرة، ًمٙمؾ طمّمقه قمنم أرسمٕم٦م يرُمل أو مجرة

 اًمتنميؼ؟ أج٤مم ُمـ اًمث٤مين، اًمٞمقم ذم يٕمٜمل اعمتٕمجؾ يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 .قمنم اًمث٤مين ٟمٕمؿ قمنم اًمث٤مين ذم اًم١ًمال:

 .ومٚمٞمت٠مظمر وؾمًٌٕم٤م ؾمًٌٕم٤م يرُمل أن أراد إذا ؾمٌٕم٤ًم، يرُمل ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 47: 27/   411/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلامر رول دم اظمقٓة

٠مل! ؿمٞمخٜم٤م ُمداظمٚم٦م:  هؾ اًم٤ًمسمٕم٦م، ومرُمك ومؽمة سمٕمد شَمَذيمَّر صمؿ طمّمٞم٤مت،........ قمـ ٟم

  ذًمؽ؟ ذم طمرجٓ : ي٘م٤مل أم اعمُقآة هذه ذم ُُمَٕملمَّ  وىم٧م هٜم٤مك

 . طمرج ٓ اًمِمٞمخ:

 . اًمقىم٧م ـم٤مل ُمٝمام ُمداظمٚم٦م:

 .اؾمتدرك شمذيمر ُم٤م ُمتك ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 (  11: 74: 35/ 814/ واًمٜمقر اهلدى)

 واذا الْػمى وـ زمدًٓ  اليُرى دم فروك الرول دم أطمٌٙ رصمؾ

 عٓٗف؟

 اًمٙمؼمى، ذم يرُمٞمٝم٤م أن ُمـ سمدًٓ  اًمّمٖمرى اجلٛمرة ذم احلّمٞم٤مت رُمك رضمؾ اعمٚم٘مل:

 اجلٛمرة ذم يرُمقن اًمٜم٤مس ُمـ جمٛمققم٦م رأى أنف ذًمؽ ذم وقمذره اًمٕم٤مذ، اًمٞمقم ذم وذًمؽ

 قمٚمٞمف؟ ومامذا أظمٓم٠م سم٠منف ُأظمؼم يقم وسمٕمد جلٝمٚمف، اًمٙمؼمى ومٔمٜمٝم٤م اًمّمٖمرى
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 .وقمٚمؿ ذيمر يقم اًمٙمؼمى اجلٛمرة يرُمل وأن وم٤مت، ُم٤م يتدارك أن قمٚمٞمف اًمِمٞمخ:

 ( 11: 47: 32/ 573/واًمٜمقر اهلدى)

ا الرول دم اإل٘ازمة لٕٓساء جيقز هؾ ًّ  زمرشوط؟ أم وٌٓ

ٌَّٞمٜم٤م: »طمدي٨م ُمرشم٦ٌم ُم٤م اًمرُمل ذم اًمذ٤مسم٦م ُمداظمٚم٦م:  ورُمٞمٜم٤م واًمّمٌٞم٤من، اًمٜم٤ًمء قمـ ًَم

 قمٜمف؟ شمٕمرف ُم٤مذاش. قمٜمٝمؿ

 ًمٙمـ صمٌقشمف، طمٞم٨م ُمـ يمالم وومٞمف اًمؽمُمذي، ذم ُمقضمقد احلدي٨م هذا اًمِمٞمخ:

 .أوًٓ  هذا ُمرشمٌتف، سمِِدىم٦َّم أؾمتحي ٓ أن احل٘مٞم٘م٦م

 .اعمٓمٚمؼ سم٤مُٕمر اًمٜم٤ًمء قمـ اًمذ٤مسم٦م ذم ومٚمٞم٧ًم صح ًمق هق: صم٤مٟمٞم٤مً 

ة أن ومروٜم٤م إذا: يٕمٜمل  اجلٛمرة شمرُمل أن شمًتٓمٞمع ويم٤مٟم٧م ؿم٤مسم٦م، ىمقي٦م يم٤مٟم٧م اعمرأ

 واوح؟. اًمرضمؾ شمقيمؾ أن ًمٜم٤م جيقز ٓ ومٝمذه هل٤م، رضم٤مل زطم٤مم ومٞمف ًمٞمس وىم٧م وذم

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

٦ٌم احلدي٨م صح وم٢مذا اًمِمٞمخ:  يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اًمٜمقع هذا ُمـ اًمٜم٤ًمء ومٞمٙمقن ًمٚمٜم٤ًمء، سم٤مًمًٜم

 اًمٜم٤ًمء ذم واًمٌح٨م اًمٜم٤ًمء أن اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م ًمٙمـ ًمٚمرُمل، اعمٜم٤مؾم٥م اًمقىم٧م جيد وٓ يرُمل، أن

 اًمقىم٧م يؽمىمٌـ أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝمـ اًمٜم٤ًمء يم٤من، ُمٝمام صٖم٤مر اًمّمٞم٤من ٕن اًمّمٌٞم٤من: ذم وًمٞمس

 ح٤م هب٤م، ؾمٛمٕمتؿ أو ىمرأمتقه٤م أنٙمؿ سمد ٓ أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد أنف وسمخ٤مص٦م ًمرُمٞمٝمـ، اعمٜم٤مؾم٥م

 أـمقف، أن ىمٌؾ ؾمٕمٞم٧م: »آظمر ىم٤ملش طمرج ٓ: ىم٤مل أرُمل؟ أن ىمٌؾ ٟمحرت: »سمٕمْمٝمؿ ؾمٛمع

 .آظمره إممش.. طمرجٓ : ىم٤مل

 اًمرُمل ذم يت٠مظمرن اًمٜم٤ًمء: وم٢مذاً ش أُمًٞم٧م وىمد إٓ رُمٞم٧م ُم٤م: »آظمر طمدي٨م ذم: وم٢مذاً 

 .اعمخرج هق وذًمؽ اًمٜم٤مس، زطم٤مم ويتح٤مؿملم

 ؟اًمرقم٤مة قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:
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 اًمٜمٝم٤مر، ذم يرُمقا  أن ُمـ سمدًٓ  ًمٙمـ يقم، ذم يقُملم جيٛمٕمقا  اًمرقم٤مة ٓ، اًمِمٞمخ:

 .اًمٚمٞمؾ ذم يرُمقا 

 (  11: 77: 55/ 471/ واًمٜمقر اهلدى)

 يقكِّؾ؟ أن لف هؾ الرول يستٌٗع ٓ الذي اظمريض

ة هٜم٤مك إذا اًم١ًمال:  زوضمٝم٤م، أو قمٜمٝم٤م يرُمل أن ًمقًمده٤م جيقز هؾ ُمريْم٦م، اُمرأ

 اجلٛمرات؟ قمٜمٝم٤م يرُمل أن ومرق هٜم٤مك ًمٞمس

 ُمريْم٦م يم٤مٟم٧م إذا قمٜمٝم٤م: يرُمل أن أجْم٤مً  اسمٜمٝم٤م وًمٖمػم زوضمٝم٤م ًمٖمػم جيقز اًمِمٞمخ:

 ومٝمٛمتٜمل؟ طم٘م٤ًم،

 .صحٞمح ُمداظمٚم٦م:

 .ومٞمجقز اًمِمٞمخ:

 ..زوضمٝم٤م أو اسمٜمٝم٤م اًمالزم ُمـ ًمٞمس ؿمخص أيَّ  ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 24: 37/ 419/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 26: 57/ 419/ واًمٜمقر اهلدى)

 هبا يروك التل احله ٘قع

 .ًمٚمرُمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م اًم٤ًمئؾ:

٤مئؾ:  يمٌػمة، سمحَم يرُمل ُمـ وسمٕمْمٝمؿ ضمداً، صٖمػمة سمحَم اجلامر يرُمل ُمـ هٜم٤مك اًًم

 اًمرُمل؟ هذا طمٙمؿ ومام

ٜم٦م ظمالف هذا اًمِمٞمخ:  احلُّٛمّم٦م، يمح٦ٌم هق وطمذومٝم٤م اجلامر رُمل ذم ضم٤مء واًمذي يمٚمف، اًم

ٕنٛمٚم٦م، ىمدر هٙمذا يٕمٜمل  أص٤مسم٧م ًمق هٙمذا، طمجر رأجٜم٤م اًمٕمج٤مب، اًمٕمج٥م رأجٜم٤م رُمٞمٜم٤م ح٤م وٟمحـ ا

٤من رأس  وُم٤م سم٤مًمٜمٕم٤مل اجلٛمره رُمل رُم٤مي٦م ُمـ شمرون يمام ضمٝمالً  هذا سمف، وأضت ًمٗمجتف هٜم٤مك إًٟم
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 ويمذًمؽ هذه، اًمّمٖمػمة احلُّٛمّمف، ىمَدّ  هل احلذف ومحَم اًمٜم٤مس، ضمٝمؾ ُمـ هذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف

 ومٝمل هذه، اًمّمٖمػمات اًمٜم٤مقمامت احلجػمات هذه ويمذاًمؽ هذه، اًمٜم٤مقمامت احلجػمات هذه

ٜم٦م، ظمالف : ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل وشمٗمريط، إومراط سملم ُم٤م واحلؼ ٟم٘مٞمض، ـمرذم ومٕمغم اًًم

٦مً  ضَمَٕمٚمْٜم٤َميُمؿْ  َويَمَذًمَِؽ ﴿ ُمقر وظمػم ،[743:اًمٌ٘مرة] ﴾وؾمٓم٤ًم أُُمَّ  .همٚمط اًمتٜم٤مهل وطم٥م اًمقؾمط، ٕا

 ُمـ يم٤مٟم٧م أو أؾمٛمٜم٧م ُمـ يم٤مٟم٧م ًمق هذه ًمٚمحج٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م اًم٤ًمئؾ:

 أظمرى؟ أُمقر ُمـ ُمثالً  يٕمٜمل أو ازومٚم٧م،

 سم٤مًمٗمقل أو سم٤محلٛمّم٦م رُمٞمٜم٤م ومٚمق طمج٤مرة، أهن٤م ًمٖم٦م قمٚمٞمٝم٤م، يّمدق أن اعمٝمؿ اًمِمٞمخ:

 .ذقم٤مً  رُمٞمٜم٤م ٟمٙمقن ُم٤م هذه، اًمّمٖمػم

 .ذقمٞم٦م هل مم٤م أيمثر ًمٖمقي٦م وم٤معم٠ًمخ٦م ًمٖم٦م، احلج٤مرة ُمـ هق إٟمام سمف حُيَْذف ُم٤م يٙمقن أن: اعمٝمؿ

 ( 11: 37: 74/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

 الىٔس ؿمٓقع قبؾ الٕحر يقم الَّبة مجرة روك وـ ضمْؿ

١مال:  صح٦م درضم٦م وُم٤م اًمِمٛمس، ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٜمحر يقم اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك ُمـ طمٙمؿ ُم٤م اًًم

م ط اًمٜمٌل أن قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسـم طمدي٨م  اًمٕم٘م٦ٌم مجرة يرُمقا  ٓ أن وأُمرهؿ أهٚمف ىمَدَّ

 اٟم٘مٓم٤مع؟ ومٞمف وهؾ اًمِمٛمس، شمٓمٚمع طمتك

ل وأن صحتف، ذم ؿمؽ ومال قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أُم٤م اجلقاب: َٕمَٗم٦م ىم٤مل ط اًمٌٜم  وومٞمٝمؿ ًمٚمْمَّ

 اًمِمٛمس، ـمٚمقع ىمٌؾ رُمك ُمـ أُم٤م اًمِمٛمس، ـمٚمقع سمٕمد إٓ اًمٕم٘م٦ٌم مجرة شمرُمقا  ٓ أن اًمٖمٚمامن،

 :قمٜمدي طم٤مًمت٤من ًمف ومٝمذا

 يم٤من إن أُم٤م صحٞمح، ومرُمٞمف اًمٕمٚمؿ أهؾ ًمٌٕمض ومتقى قمغم واقمتامداً  ُمٜمف اٟمٓمالىم٤مً  رُمك يم٤من إن

 .ٟمٕمؿ. اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اًمرُمل إقم٤مدة ُمـ ًمف سمد ومال هقاه، ريم٥م

 (11: 28: 24/ 386/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 الترشيؼ أيام والرول البٗات سمرك وـ

ة اًم٤ًمئؾ:  اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل سمٕمد ُم٤ًمًء، احلج٦م ذم اًمٕم٤مذ اًمٞمقم ذم ؾم٤مومرت اُمرأ

 هٜم٤م؟ ومٕمٚمٝم٤م طمٙمؿ ومام اإلوم٤مو٦م، ـم٤موم٧م أن سمٕمد ًمٞماًل، قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م ذم وذًمؽ

 .قمكمّ  أقِمد اًمِمٞمخ:

ة اًم٤ًمئؾ:  مجرة رُمل سمٕمد ُم٤ًمًء، احلج٦م ذي ُمـ اًمٕم٤مذ اًمٞمقم ذم ؾم٤مومرت اُمرأ

 ورضمٕم٧م؟ اإلوم٤موف ـمقاف ـم٤موم٧م أن سمٕمد ًمٞماًل، قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م ذم اًمٕم٘م٦ٌم،وذًمؽ

 ًمٚمتنميؼ، اًمرضمؿ إج٤مم سم٘مٞم٦م ورمج٧م وأىم٤مُم٧م ُمٜمك، إمم رضمٕم٧م ُم٤م يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 شمٕمٜمل؟ هٙمذا

 .ـم٤موم٧م هل رُم٧م هل ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 .رُمتٝم٤م اًمٙمؼمى اجلٛمره اًمِمٞمخ:

 .قمٍماً  اإلوم٤موف، ـم٤موم٧م ٟمٕمؿ، اًم٤ًمئؾ:

 .ًمٞمالً  اًمِمٞمخ:

 .قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م طمتك وضمٚم٧ًم ُمٜمك إمم رضمٕم٧م صمؿ ؿمٞمخ، ي٤م قمٍماً  اًم٤ًمئؾ:

 .وضمٚم٧ًم ُمٜمك إمم رضمٕم٧م اًمِمٞمخ:

 .ًمٞمالً  قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م إمم اًم٤ًمئؾ:

 .اٟمٍموم٧م صمؿ اًمِمٞمخ:

 .سمٚمده٤م إمم رطمٚم٧م اٟمت٘مٚم٧م، صمؿ اًم٤ًمئؾ:

 آصمٛم٦م؟ ومٝمل وقم٤معم٦م قم٤مُمدة ذًمؽ، ومٕمٚم٧م إذا ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:

 .ؿمٞمخ ي٤م قم٤مُمدة اًم٤ًمئؾ:

 ورُمل اًمٌٞم٤مت وهق ـمري٘مٝم٤م، ذم واضم٤ٌمت شمريم٧م ٕهن٤م آصمٛم٦م، ومٝمل قم٤مُمدة، اًمِمٞمخ:



 476   اًمرُمل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 شمرك سم٥ًٌم اًمدم قمٚمٞمٝم٤م يقضمٌقن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ويمثػم اًمتنميؼ، أج٤مم اجلٛمرات

 اًم٘م٤مصدة ظم٤مص٦م يٚمزم ُم٤م اًمنمع ذم رأج٧م ُم٤م أن٤م ًمٙمٜمل اًمقاضم٤ٌمت، قمـ ومْمالً  اًمقاضم٥م،

 .اإلصمؿ ومحًٌف سم٤مًمدم، أظمٓم٤مئف قمـ يٙمٗمر أنف سم٤معمخ٤مًمٗم٦م،

 ( 11: 33: 44/   398/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 36: 16/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

ؾ جيقز هؾ  اليقرة؟ هذه دم التَجُّ

ؾ يريد اًمذي ُمداظمٚم٦م:  ُمٜمك، ظم٤مرج ظمرج صمؿ اًمِمٛمس، همروب ىمٌؾ ظمرج صمؿ اًمٞمقم اًمتََٕمج 

ُمل، اًمِمٛمس همروب سمٕمد رضمع صمؿ  رء؟ هذا ذم هؾ ًمٚمرَّ

 .يتٕمجؾ وٓ يت٠مظمر أن جي٥م اًمِمٞمخ:

 ( 11: 36: 38/ 471/ واًمٜمقر اهلدى)

 هؾ سمرشع اخلٌبة دم عرفة لُغم اإلوام األكػم؟

٤مئؾ:  همػم خيٓمٌقا، أن قمروم٦م ذم ًمٚمجامقم٤مت ُينمع أنف اعمت٘مدُملم ُمـ أطمدٌ  ىم٤مل هؾ اًًم

 اإلُم٤مم؟

 ُمٜم٤مؾمؽ ًمٌٕمض اًمتذيمػم هب٤م، اعم٘مّمقد اخلٓم٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا ًمٙمـ ذًمؽ، ُمـ ُمٜمع ُم٤م اًمِمٞمخ:

٦ًٌم[ ظمٓم٦ٌم هٜم٤مك] يٙمـ مل ومٚمق قمروم٦م، ذم اًمٞمقم سمٜمٗمس يتٕمٚمؼ ومٞمام وسمخ٤مص٦م احل٩م،  ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم

قمٔمؿ، ٧م ٕهن٤م اًمتٕمٚمٞمؿ: أضمؾ ُمـ اخلٓم٦ٌم هذا إىم٤مُم٦م ومٞمجقز ٕا  اعمٕمٜمك، ُمٕم٘مقًم٦م همػم شمٕمٌدي٦مً  ًمًٞم

 مجٚم٦م ُمـ وذًمؽ ،...ٟمخٓم٥م يقم يمؾ ذم وٟمحـ واًمتذيمػم اًمتٕمٚمٞمؿ وهق اعمٕمٜمك، ُمٕم٘مقًم٦م هل وإٟمام

 ..اخلٓم٥م هذه اعمقاقمظ هذه

 ( 11: 47: 11/ 472/ واًمٜمقر اهلدى) 



 477 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرُمل 

 اليٓقات زمَد زمام الترشيؼ زمٙيام التْبغم يّٗد هؾ

 اًمّمٚمقات؟ سمٕمد سمام اًمتنميؼ سم٠مج٤مم اًمتٙمٌػم ي٘مٞمد هؾ ُمداظمٚم٦م:

 أج٤مم ُمـ وىم٧م سمٙمؾ اًمتٙمٌػم إٟمام اًمٌدع، ُمـ شم٘مٞمٞمده سمؾ ُيَ٘مٞمَّد ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 .اًمتنميؼ

 اًمٕمنم؟ وأج٤مم ُمداظمٚم٦م:

 .يمذًمؽ اًمٕمنم وأج٤مم اًمِمٞمخ:

 أج٤مم؟ صمالصم٦م يّمقم ُمتك صقم.. ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمثالصم٦م اًمتنميؼ أج٤مم اًمِمٞمخ:

 ( 11: 36: 72/ 471/ واًمٜمقر اهلدى)





 التصريل أياو مبيى املبيت





 427 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك أج٤مم اًمتنميؼ 

 الترشيؼ لٗارم زمٕٔك اظمبٗت وصمقب

 [:طمان صديؼ قال]

 .اًم٤ًمدس اًمٜمًؽ وهق :ش اًمتنميؼ ًمٞم٤مزم هب٤م ومٞمٌٞم٧م ُمٜمك إمم يرضمع صمؿ»

 اًمرُمل ٕضمؾ هق إٟمام ذاشمف: ذم سمٛم٘مّمقد ًمٞمس سمٛمٜمك اعمٌٞم٧م أن: واحل٤مصؾ

 وسمٕمض احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مًمف ُم٤م وم٤محلؼ ضوري٤مشمف، ُمـ واعمٙم٤من واًمزُم٤من ومٕمؾ، ٕنف اعمنموع:

 .ٟمٗمًف ذم وضمقسمف قمدم ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م:

 [:األلباين فَٓؼ]

صؾ أن اعمّمٜمػ: ُمـ شم٘مريره ؾمٌؼ ُم٤م ظمالف هذا: ىمٚم٧م  ُمٜم٤مؾمؽ ذم ط أومٕم٤مًمف ذم ٕا

 دًمٞمؾ ٓ رأي هق إٟمام واضم٥م: همػم اعمٌٞم٧م أن قمغم اًمدًمٞمؾ ُمـ هٜم٤م ذيمره وُم٤م اًمقضمقب، احل٩م

 قمـ وهمػمه اًمؽمُمذي صححف ُم٤م وهق إصؾ، هلذا وشمِمٝمد َّت٤مًمٗمف اًمًٜم٦م سمؾ اًمًٜم٦م، ُمـ قمٚمٞمف

.. .ُمٜمك قمـ ظم٤مرضملم اًمٌٞمتقشم٦م ذم اإلسمؾ ًمرقم٤مء أرظمص ط اهلل رؾمقل أن: قمدي سمـ قم٤مصؿ

 ش.4 / 7ش »اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم وصححتف ظمرضمتف وىمد احلدي٨م،

 أضمؾ ُمـ ُمٜمك أج٤مم سمٛمٙم٦م يٌٞم٧م أن ًمٚمٕم٤ٌمس رظمص ط اًمٜمٌل أنش اًمٌخ٤مري» وذم

 .ؾم٘م٤ميتف

 ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ وأنف سمٛمٜمك، اعمٌٞم٧م وضمقب قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم»: احل٤مومظ ىم٤مل 

 ًمٚمٕمٚم٦م وىمع اإلذن وأن قمزيٛم٦م، ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م أن ي٘متيض سم٤مًمرظمّم٦م اًمتٞمًػم ٕن احل٩م:

 ش.اجلٛمٝمقر ىم٤مل وسم٤مًمقضمقب اإلذن، حيّمؾ مل ُمٕمٜم٤مه٤م: ذم ُم٤م أو شمقضمد مل وإذا اعمذيمقرة،

 اًمقضمقب يرى أنف قمغم ومدل إًمٞمف: يٕمزه مل ًمٙمٜمف ،ش68/  5ش »اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين وٟم٘مٚمف

 !احلؼ وهق ًمٚمِم٤مرح: ظمالوم٤م

 (709/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت



 422   اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك أج٤مم اًمتنميؼ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اهلدي جيد مل ظمـ الترشيؼ أيام صٗام دم الؼمطمٗص

 جيد مل عمـ إٓ،  يّمٛمـ أن اًمتنميؼ أج٤مم رم يرظمص مل): وقم٤مئِم٦م قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 ُمٕمٜم٤مه٤م أو اًمزي٤مدة هذه شمّمح مل أنف اًم٘مقل ومجٚم٦م. صحٞمح.اًمٌخ٤مرى رواه .(اهلدى

 اعمذيمقر وقم٤مئِم٦م قمٛمر اسمـ طمدي٨م صح وإٟمام،  اًمٕم٤ٌمرة سمٍميح ط اًمٜمٌك إمم ُمرومققم٤م

: اًمّمح٤مسمك يم٘مقل ومٝمق،  ومٞمف فم٤مهر هق وإٟمام،  اًمرومع رم سحي٤مً  ًمٞمس وهق،  اًمٙمت٤مب رم

 وهق،  اًمٕمٚمؿ أهؾ مجٝمقر قمٜمد اعمرومقع طمٙمؿ رم وم٢مٟمفش يمذا قمـ هنٞمٜم٤م» أوش سمٙمذا أُمرٟم٤م»

 ش.51 ص»"  احلثٞم٨م اًم٤ٌمقم٨م"  وم٤مٟمٔمر. اعمّمٓمٚمح قمٚمامء رأى قمٚمٞمف اؾمت٘مر اًمذى

 اًمتك اًمرظمّم٦م وأن،  قمٚمٞمٝمام ُمقىمقف أنف احلدي٨م هذا رم وم٤مدقمك اًمٓمح٤موى وأُم٤م

 ىم٤مل ُم٤م اًمرظمّم٦م هبذه قمٜمٞم٤م يٙمقٟم٤م أن جيقز: " وم٘م٤مل واضمتٝم٤مد ُمٜمٝمام ومٝمؿ هك إٟمام ذيمراه٤م

،  احل٩م أج٤مم ُمـ اًمتنميؼ أج٤مم ومٕمداش احل٩م رم أج٤مم صمالصم٦م ومّمٞم٤مم» يمت٤مسمف رم وضمؾ قمز اهلل

 وٕن،  أي٦م هلذة اًمتنميؼ أج٤مم صقم رم واعمحٍم اعمتٛمتع ًمٚمحج٤مج رظمص: وم٘م٤مٓ

 ط اهلل رؾمقل شمقىمٞمػ ُمـ يم٤من ُم٤م قمٚمٞمٝمام وظمٗمك،  احل٩م أج٤مم ُمـ قمٜمدمه٤م إج٤مم هذه

 ُمـ صقُمف وضمؾ قمز اهلل أب٤مح ومٞمام سمداظمٚم٦م ًمٞم٧ًم إج٤مم هذه أن قمغم سمٕمده ُمـ اًمٜم٤مس

 ." ذًمؽ

 :وضمٝملم ُمـ قمٜمدى ٟمٔمر اًمٙمالم هذا ورم: ىمٚم٧م

 رواة مجٚم٦م ُمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن يٜم٤مومٞمف وم٢مٟمف،  قمٚمٞمٝمام وظمٗمك: ىمقًمف :األول

 رم ؾم٘مٜم٤مه٤م اًمتك إطم٤مدي٨م مجٚم٦م رم طمديثف شم٘مدم وىمد،  إًمٞمف أؿم٤مر اًمذى اًمتقىمٞمػ

 .ُمٜمٝم٤مش 8» احلدي٨م وهق،  هذا ىمٌؾ اًمذى احلدي٨م

 أج٤مم رم سمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م ُمٜم٤مداة ُمع،  ذًمؽ قمٚمٞمٝمام خيٗمك أن ضمدا يٌٕمد :الثا٘ك

 .أطم٤مديثٝمؿ رم شم٘مدم يمام ُمٜمك

 إذا ؾمٞمام ٓ همػمه قمغم ُم٘مدم اًمّمح٤مسمك ومٗمٝمؿ،  أي٦م ُمـ ومٝمام ومٝمؿ أنف ه٥م :الثالث

 أظمرضمف سمام عمذهٌف اًمٓمح٤موى اطمتج٤مج وأُم٤م صح٤مسمٞم٤من؟ ومه٤م ومٙمٞمػ،  أطمد خي٤مًمٗمف مل

 رضمالً  أن اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو قمـ طمج٤مج ـمريؼ ُمـش 7/437»



 423 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك أج٤مم اًمتنميؼ 

 ومل،  أهد ومل،  متتٕم٧م إٟمك اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: وم٘م٤مل،  اًمٜمحر يقم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أتك

 ". ؿم٤مة أقمٓمف ُمٕمٞم٘مٞم٥م ي٤م: ىم٤مل صمؿ،  ىمقُمؽ رم ؾمؾ: وم٘م٤مل،  اًمٕمنم رم أصؿ

 اسمـ وهق طمج٤مضم٤م ٕن،  اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم هذا سمٛمثؾ آطمتج٤مج وٕمػ خيٗمك ومال

 .اعمحدصملم سمٕمض قمٜمد ُمرؾمؾ قمٛمر قمـ اعمًٞم٥م سمـ وؾمٕمٞمد. قمٜمٕمٜمف وىمد،  ُمدًمس أرـم٤مة

 [(964) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 لٗالً  زمٕٔك اظمبٗت

 ذم ىمٕمد اًمٜمٝم٤مر ـمقل ًمق يٕمٜمل ُمٜمك، ذم اًمتنميؼ أج٤مم صمالصم٦م[ يٌٞم٧م] اًمذي ُمداظمٚم٦م:

 ضم٤مئز؟ ُمٜمك، ذم ًمٚمٛمٌٞم٧م راح اعمٖمرب وقمٜمد ُمٙم٦م، ذم اًمًٙمـ

 يتحٛمؾ ٓزم ُٟمْزَه٦م، ًمٞم٧ًم احل٩م قمٛمٚمٞم٦م ٕن ٟم٘مص، ومٞمف ًمٙمـ ضم٤مئز، إيف اًمِمٞمخ:

 .آظمره وإمم أقمث٤مر وُم٤م وإقمث٤مر واهلقاء احلر

 ُمٝمٞم٠م ًمف ُمٜمزل ذم هٜم٤مك سمٞم٘ميض اًمٚمٞمؾ ُمـ إول اًمِمٓمر ورسمام يمٚمف، اًمٜمٝم٤مر: اًمّمقرة

د  ٟم٘مقل ومٕمؾ، اًمرؾمقل هٞمؽ ُمق سم٧م، أن٤م ه٤مي سمٞم٤ٌمت، سمػموح ظمّٚم٦م وسمٕمديـ ُُمَٙمٞمَّػ، ُُمؼَمَّ

 :ىمٞمؾ يمام وإٟمام ٟمًتٓمٞمع وًمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام ٟمٗمٕمؾ سمدٟم٤م ٟمحـ ًمف

ٌَّٝمقا  ٌ   إن          ُمثٚمٝمؿ شمٙمقٟمقا  مل إن ومتِم مـــــــسم٤مًمٙم فـــــــاًمتََِّم  الحــــــــوم را

 ٟمٗمٕمؾ سمٜمح٤مول ٟمحـ ٓ، قمٜمف، سمٜمحٞمد وٟمحـ هٞمؽ، ومٕمؾ اًمرؾمقل ٟمٕمرف أنف أُم٤م

 سم٤مؾمتٓم٤مقمتٜم٤م،ًمٞمش هق ُم٤م اًمٚم ـل سمٞمٙمٗمٞمٜم٤م، اًمت٘مّمػم ُمثٚمف، ٟمٗمٕمؾ أن ٟمًتٓمٞمع وًمـ ُمثٚمف،

 .ٓ سم٤مؾمتٓم٤مقمتٜم٤م، ُٟمَ٘مٍم   ٟمحـ

 :..(34: 76/   59/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 أم فدية يِدي هؾ ِوٕك دم يبٗت وٓ يرصمؿ أن يريد ٓ ظمـ

 فديتني؟

 صمٜمتلم؟ أو ومٞمٝمام واطمدة ومدي٦م جيقز ُمٜمك، ذم واعمٌٞم٧م اًمرضمؿ قمـ ٟم٠ًمخؽ ُمداظمٚم٦م:

 .يرضمؿ يريد وٓ ُمٜمك، ذم يٌٞم٧م يريد ٓ ُمداظمٚم٦م:

 ومديتلم؟ اًمثٜمتلم، أرضمؿ، أن وٓ أبٞم٧م أن أريد ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .شم٤ٌمت أن ُمـ سمد ٓ اًمِمٞمخ:

 .ومديتلم ُمداظمٚم٦م:

 طمريؿ ُمٕمؽ أن٧م ًمٙمـ اعمٌٞم٧م، ُمـ سمد ٓ جيقز، ٓ اعمٌٞم٧م، ُمـ سمد ٓ اًمِمٞمخ:

 .اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد شمٜمٍمومقن

 هٜم٤م؟ ُمـ أجـ ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .ُمزدًمٗم٦م ُمـ اًمِمٞمخ:

 .واجلٛمرات ُمٜمك، ًمٞم٤مزم قمـ ُمٜمك، قمـ ُمزدًمٗم٦م قمـ ٟم٠ًمل ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .شمرُمل أن شمريد ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . سمٛمٜمك أبٞم٧م وٓ ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 شمرُمل؟ أن شمريد ٓ وح٤مذا، اًمِمٞمخ:

 ...ُمداظمٚم٦م:

 .طمًٜم٦م أؾمقة اهلل سمرؾمقل ًمؽ جيقز، ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 .صدىم٧م ُمداظمٚم٦م:
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 يمام صٚمقا : »ىم٤مل يمامش ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اًمِمٞمخ:

، أن إٓ جيقز ومامش  ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »ىم٤ملش أصكم رأجتٛمقين  يمٜمتؿ إذا ًمٙمـ شمرُمقا

 .ُم٤ًمءً  شمرُمقن شمت٠مظمرون اًمزمح٦م، َّتِمقن

 ًمٚمٜم٤ًمء؟ ُم٤ًمء جيقز ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 يرُمقن؟ ًمٚمٜم٤ًمء جيقز ُم٤م اًمزوال وىمٌؾ ُمداظمٚم٦م:

 .زمح٦م هٜم٤مك ًمٙمـ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- جيقز اًمِمٞمخ:

 .اًمٚمٞمؾ آظمر... ُمداظمٚم٦م:

 اًمثالصم٦م؟ إج٤مم قمـ أو اًمٜمحر، يقم قمـ شم٠ًمل أن٧م اًمِمٞمخ:

 .ؿمٞمخ ي٤م اًمتنميؼ أج٤مم ُمداظمٚم٦م:

 .اعمٖمرب سمٕمد شمت٠مظمر ًمٙمـ اًمزوال، ىمٌؾ شمرُمل أن جيقز ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .اهلل ؿم٤مء إن وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 11: 22: 33/ 471/ واًمٜمقر اهلدى) 

 زمَض فٗف ويسؼميح زمْٔة زمٗتف إىل يذهب أن لٓحاج جيقز هؾ

 الُروب؟ قبؾ وٕك إىل يَقد شمؿ الققت،

 اًمقىم٧م، سمٕمض هب٤م ويًؽميح سمٛمٙم٦م سمٞمتف إمم يذه٥م أن ًمٚمح٤مج جيقز هؾ اًم١ًمال:

 اًمٖمروب؟ ىمٌؾ ُمٜمك إمم يٕمقد صمؿ

 أنف صم٧ٌم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن وًمق َيْٛمٜمَع، ُم٤م ذًمؽ ذم ٟمرى ٓ اًمِمٞمخ:

 أنف دام ُم٤م اجلقاز: ومٞمف إصؾ اخلروج ومٝمذا ُمٙم٦م، ذم اًمٔمٝمر ويّمكم ُمٜمك ُمـ خيرج يم٤من
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 ٟمٕمؿ. اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمام ُمٜمك، ذم ي٤ٌمت

 ( 11: 49: 31/ 383/واًمٜمقر اهلدى)

  لٓٔبٗت ويرصمع وٕك طمارج الترشيؼ أيام هنار دم خيرج وـ ضمْؿ

 الٓٗؾ دم

 ظم٤مرج اًمتنميؼ أج٤مم هن٤مر ظمالل خيرج ومٞمٛمـ رأجٙمؿ ُم٤م :اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م اًم٤ًمئؾ:

 احل٩م؟ ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ سمٌمء هذا ومٕمٚمف ُيـِخّؾ  ومٝمؾ اًمٚمٞمؾ، ذم ًمٚمٛمٌٞم٧م يرضمع وًمٙمـ ُمٜمك،

 آٟمٗم٤ًم، ذيمرشمف اًمذي إصؾ ذًمؽ يتخذ أن جي٥م اعمًٚمؿ سم٠من أقمت٘مده اًمذي اًمِمٞمخ:

 قمٜمف، طمرج ًمدومع وإٓ حل٤مضم٦م إٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ومٕمؾ يمؾ يٗمٕمؾ أن وهق

 واعمؼمدات اعمٙمٞمٗم٤مت حت٧م ًمف ويٓمٞم٥م ًمف، هق سمٕمْمٝم٤م أو اعمٜم٤مؾمؽ يتخذ أن أُم٤م

 ـمٌٞمٕمتف، ُمـ وٓ احل٩م ؾمٛم٦م ُمـ ًمٞمس ومٝمذا ذًمؽ، وٟمحق واًمنماب اًمٓمٕم٤مم وأـم٤مي٥م

 أن وم٤مًمٜمٔم٤مم وإٓ حل٤مضم٦م، إٓ قمٜمٝم٤م ٟمخرج ٓ وأن إج٤مم هذه ذم ُمٜمك ٟمٚمزم أن ومٕمٚمٞمٜم٤م

 إطم٤مدي٨م سمٕمض سمذًمؽ يِمٕمرٟم٤م يمام إهؿ هق اًمٌٞم٤مت يم٤من وإن وهن٤مرًا، ًمٞمالً  هٜم٤م ٟمٌ٘مك

 سمٕمض وصغم ُمٙم٦م إمم ظمرج واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن إمم شمٜمص اًمتل

 أنف: أي اًمٜم٤مس سمٕمض قمٚمٞمف اًمذي اًمتٗمريؼ هذا ًمٙمـ ُمٜمك، ذم وسم٤مت ضم٤مء صمؿ اًمّمٚمقات،

 ٓ اًمتٗمريؼ هذا اًمٚمٞمؾ، ذم ومٞمٙمقن اًمٌٞم٤مت أُم٤م ُمٜمك، ظم٤مرج اًمٜمٝم٤مر ىمْم٤مء ذم يتقؾمع

 .آشم٤ٌمع ذم يمٚمف وم٤مخلػم وًمذًمؽ اًمًٜم٦م ذم أصالً  ًمف ٟمٕمرف

 ( 11: 47: 22/   392/  واًمٜمقر اهلدى)

 هبا لٓٔبٗت ِوٕك إىل الَقدة شمؿ صمدة إىل اخلروج ضمْؿ

 يرضمع صمؿ اًمقىم٧م، سمٕمض هب٤م وي٘ميض ضمدة، إمم خَيُْرج أن ًمٚمح٤مج جيقز هؾ اًم١ًمال:

 ومٞمٝم٤م؟ يٌٞم٧م ًمٙمل ُمٜمك: إمم
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 أو ًمٚمُٛمَت٤مضمرة ضمدة إمم يٜمزل أو قم٤مدة، ذًمؽ يتخذ ٓ أن َذيَٓم٦م ًمٙمـ جيقز، اًمِمٞمخ:

 .ذًمؽ ٟمحق

 ُمرة اًمٕمٛمر ذم شمٙمقن ىمد وهل وضمؾ، قمز هلل ـم٤مقم٦م ذم أنف يتذيمر أن احل٤مج ومٕمغم

رة، اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٙمقن وىمد واطمدة،  هذه شمٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ ُُمَتَٙمر 

 هذا ٟمٗمس ذم أثر اًمٕم٤ٌمدة هلذه ًمٞمس اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمام روشمٞمٜمل يم٠مُمر شَمَتٙمّرر اًمٕم٤ٌمدة

ٌّف قَمْ٘مُٚمف ومٞمٙمقن احل٤مج،  ُمـ خيرج سم٠من حيت٤مل ومٝمق وًمذًمؽ دم٤مرشمف، وذم سمْم٤مقمتف ذم وًُم

ه ُم٤م هذا اًمتج٤مري٦م، ُمّم٤محلف سمٕمض ًم٘مْم٤مء -ُمثالً - ُمٜمك ً، ٟمرا  أُمر ًمف قمرض إذا أُم٤م ضم٤مئزا

 .ٟمٕمؿ. ذًمؽ ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذ سمدٟمٞم٤مه، قمالىم٦م ًمف ًمٞمس قم٤مرض

 ( 11: 79: 59/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)





 والتكصري احللل





 437 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   احلٚمؼ واًمت٘مّمػم 

 فّط التّيغم زمؾ ضمٓؼ الٕساء ععم لٗس

 [:اًمٜمدي٦م اًمروو٦م ُمـ احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ذم ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 ش.رأؾمف وحيٚمؼ»

 [:األلباين فَٓؼ]

 قمغم إٟمام احلٚمؼ: اًمٜم٤ًمء قمغم ًمٞمس»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وم٘مط: شم٘مٍم واعمرأة اًمرضمؾ،: أي

 ش.767/  4» شاًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم سمٞمٜمتف يمام اإلؾمٜم٤مد، صحٞمح طمدي٨م وهق شاًمت٘مّمػم اًمٜم٤ًمء

 (701/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 صِتف؟ هل وا والَٔرة احلج دم أوالتّيغم احلٓؼ

م اًمٕمٛمرة أو ًمٚمح٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:  اًمت٘مّمػم؟ ُمٕمٜمك هق وُم٤م احلٚمؼ، ُيَ٘مدَّ

ٚم ِ٘ملمَ : »ىم٤مل طمٞمٜمام وضمؾ قمز رسمٜم٤م. آه اًمِمٞمخ: ـَ  ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَ ي ِ ش َوُُمَ٘مٍم 

 ط اًمٜمٌل ٕن يمٚمف: اًمرأس طمٚمؼ: يٕمٜمل اعمحٚم٘ملم: ًمٗمظ ذم أنف ٓؿمؽ[ 27:اًمٗمتح]

 اًم٘مزع آؾمؿ هذا واؿمتؼ ُمٙم٤من، دون ُمٙم٤من اًمرأس طمٚمؼ: هق واًم٘مزع اًم٘مزع، قمـ هنك

 ومٜمٝمك آظمره، إمم ىمٓمٕم٦م ىمٓمٕم٦م اًمًامء ذم اًمًح٤مب ٟمرى ومٜمحـ اًمًح٤مب، ىمزع ُمـ

 ُمٙم٤من وذم حيٚمؼ، ُمٙم٤من ومٗمل رأؾمف سمِمٕمر اعمًٚمؿ يتالقم٥م أن قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ طمدي٨م اًم٘مزع قمـ طمديثٜم٤م: آظمر طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ٓ، يؽمك

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

: - اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد وهمػمهش داود أب ؾمٜمـ» ذم وهق – ىم٤مل آظمر طمدي٨م ذم

 اًم٘مًؿ ويؽمك اًمِمٕمر، ُمـ ىمًاًم  حيٚمؼ أن ٕطمد جيقز ومامش  يمٚمف اشمريمقا  أو يمٚمف، اطمٚم٘مقا »

 .اًمث٤مين

 هق هذا يمٚمف، اًمرأس طمٚمؼ: ومٞمف اعم٘مّمقد ىمٓمٕم٤مً  ﴾ُُمـَحٚم ٘ملم﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وأن

 اهلل رطمؿ: »ىم٤مل اًمٗمتح قمٛمرة ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اًمٗمْمغم أو إومم، اعمرطمٚم٦م
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 اهلل، رؾمقل ي٤م: ًمف ىم٤مًمقا . وؾمٙم٧م اعمحٚم٘ملم، اهلل رطمؿ اعمحٚم٘ملم، اهلل رطمؿ اعمحٚم٘ملم،

 ومحٞمٜمام احلٚمؼ، إومْمؾ ًمٙمـ ُمٕمٚمٞمش، أنف إؿمٕم٤مر ذمش  واعم٘مٍميـ: ىم٤مل واعم٘مٍميـ؟

 ش. اعمحٚم٘ملم اهلل رطمؿ: »ىم٤مل

 ذم ضم٤مء يمام اًمرأس يمؾ وإٟمام اًمٌٕمض، وشم٤مريملم اًمرأس سمٕمض حمٚم٘ملم يٕمٜمل ٓ

 ش. يمٚمف اشمريمقا  أو يمٚمف، اطمٚم٘مقا : »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م

ٚم ِ٘ملمَ ﴿: أي٦م إمم رضمٕمٜم٤م وم٢مذا  احلٚمؼ، يمؾ: أي[ 27:اًمٗمتح] ﴾ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَ

ٚم ؿ اًمٌٕمض يٗمٕمؾ يمام وًمٞمس اًمت٘مّمػم، يمؾ: أي رؤوؾمٙمؿ وُم٘مٍميـ ًَ  رأؾمف ىمٞم٤مدة وُي

 رأؾمف يًٚمؿ ي٠ميت اًمٕمٛمرة، أو احل٩م ذم -ُمثالً – اًم٘مدوم ـمقاف أو طمجف، ظمتؿ سمٕمد

ش وُم٘مٍميـ» طم٘مؼ هذا ظمالص، و ؿَمْٕمَرة يمؿ ًمف ُيَ٘مٍم   اعم٘مص طم٤مُمؾ صٖمػم ًمٓمٗمؾ

ٓ. 

 .هذا إٓ جيقز ومال اعم٘مّمقد، هق هذا يمٚمف، احلٚمؼ أو يمٚمف اًمت٘مّمػم

 (11: 51: 21/ 716/واًمٜمقر اهلدى)

 عٔرسمف دم احلٓؼ ٘يس وـ

ؾ: يٕمٜمل يتحٚمؾ، أن وىمٌؾ اقمتٛمر، رضمؾ اعمٚم٘مل:  ومٚمام اًمٌٞم٧م، إمم رأؾمف طمٚمؼ أضمَّ

 .زوضمتف وضم٤مُمع ٟمز، اًمٌٞم٧م إمم ذه٥م

 .اًمٕم٤مومٞم٦م ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ:

 ه٤مه؟ ؿمٞمخ ي٤م دم قمٚمٞمف ُم٤م[ يْمحؽ اًم٤ًمئؾ] اعمٚم٘مل:

ٜم٤َم﴿ دم، قمٚمٞمف ُم٤م اًمِمٞمخ: ٞمٜم٤َم إِنْ  شُم١َماظِمْذَٟم٤م ٓ َرسمَّ ًِ  [.286:اًمٌ٘مرة] ﴾َأظْمَٓم٠ْمن٤َم َأوْ  َٟم

ٟمٜم٤م أطمد ًمٙمـ. اجلقاب هبذا أضم٧ٌم يٕمٜمل أن٤م واهلل، إي اعمٚم٘مل: : ىم٤مل ضم٤مًمس إظمقا

ين ارضمع: زم ىم٤مل. اًمِمٞمخ إمم أرضمع وم٘مٚم٧ُم  اًمدًمٞمؾ، أطمٗمظ  ُم٤م سمس قمٚمٞمف ٓ،  .وظَمؼم 

 .طمٚمؼ أو ىمص يٕمٜمل شمذيمر ح٤م هق َهاّل، سمس إيف اًمِمٞمخ:
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ر سمٕمدُم٤م ـمٌٕم٤ًم، إيف اعمٚم٘مل:  .طمٚمؼ شَمَذيمَّ

 .إُمر اٟمتٝمك ظمالص إيف، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 54: 58/   679/  واًمٜمقر اهلدى) 

 سمّيغم؟ أم ضمٓؼ يَتػم( اظماكٕٗة) احلالقة زمآلة الىَر إزالة هؾ

 ُم٤م...اًمّمٗمر قمغم[ سم٤مح٤ميمٞمٜم٦م] ىَمٍّم  وطَمَٚمؼ اًمٕمٛمرة قمغم راح أخ! ؿمٞمخ ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 ؟...صحٞمح هذا هؾ طمٚمؼ، هذا: وم٘م٤مل[ اعمِم٤ميخ أطمد] وم٠ًمل سم٤مًمِمٗمرة طمٚمؼ

 سم٠مجش؟ طمٚمؼ اًمِمٞمخ:

 .سم٤مح٤ميمٜم٦م ُمداظمٚم٦م:

 .صٗمر زيرو ٟمٛمرة ُم٤ميمٜم٦م، يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٞمخ:

 .اًمِمٕمر ُمـ رء سمتخكم يٕمٜمل أهن٤م اعمٝمؿ ُمداظمٚم٦م:

 أو واطمد ٟمٛمرة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م طمٚمؼ، ومٝمق صٗمر ٟمٛمرة اح٤ميمٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٞمخ:

 .سمحٚمؼ وًمٞمس ىَمّص  ومٝمق صمالصم٦م،

 (11: 46: 46/ 323/واًمٜمقر اهلدى) 

 أو يٓؼ ومل رأؽمف وـ الىَرات زمَض أطمذ ععم اقتن وـ

 يّن

 أن يٕمٚمؿ وهق اًمٕم٤مم هذا طم٩م أخ قمٜمدٟم٤م :اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ي٤م يمذًمؽ ُمداظمٚم٦م:

 ومام وم٘مط، اًمِمٕمر سمٕمض ُمـ أظمذت: ي٘مقل ُيَ٘مٍّم، أو رأؾمف حيٚمؼ أن قمٚمٞمف جي٥م اإلٟم٤ًمن

  رأؾمف؟ ُمـ سمًٞمٓم٦م ؿمٕمرات أظمذ اًمٌمء؟ هذا طمٙمؿ

 ؿمٕمر ي٠مظمذ أن ًمف سمد ٓ أنف اقمتٛمر، أو أظمرى ُمرة طم٩م إذا أنف ُيٜمَّْمح هذا اًمِمٞمخ:

 سمٕمض ذم ُمذيمقر ومٝمق ومٕمٚمف اًمذي أُم٤م يٜمّمح، هٙمذا ىمّم٤ًم، أو طمٚم٘م٤مً  إُم٤م يمٚمف رأؾمف
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ر ُيٜمَّْمح ًمٙمٜمف ُمٕمذور، ومٝمق قم٤مُمٞم٤مً  رضمالً  سم٤مقمت٤ٌمره ومٝمق اًمٞمقم، اعمُـتٌَّٕم٦م اعمذاه٥م  وُيَذيمَّ

ٚم ِ٘ملمَ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٛمثؾ يـ ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَ ِ  حمٚم٘ملم: يٕمٜمل ىم٤مل ُم٤م[ 27:اًمٗمتح] ﴾َوُُمَ٘مٍم 

يـ رؤوؾمٙمؿ سمٕمض  ُم٤م إذا اًمٜمّمٞمح٦م هبذه يٜمّمح اًمٙمؾ، وإٟمام رؤوؾمٙمؿ سمٕمض وُُمَ٘مٍم 

ة اقمتٛمر أو طم٩م  . وسُمَجِره قُمَجِره قمغم ُم٣م ُم٣م، اًمذي أُم٤م أظمرى، َُمرَّ

 (11: 78: 15/ 259/  واًمٜمقر اهلدى)

 زمًَف؟ أو الىَر مجٗع وـ يْقن هؾ واحلاج لَٓٔتٔر التّيغم

 ُمـ أم اًمِمٕمر مجٞمع ُمـ ُيَ٘مٍم   هؾ ًمٚمح٤مج، أو ًمٚمٛمٕمتٛمر ًمٚمت٘مّمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 سمٕمْمف؟

 حتٚمٚمف قمٜمد ُُمـَخػمَّ  واعمٕمتٛمر احل٤مج أن: وهق ضمداً  همري٥م ؾم١مال هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 احلٚمؼ أن قمغم ُمتٗم٘ملم اًمٕمٚمامء يم٤من وإن ؿمٕمره، ُيَ٘مٍم   أن وسملم رأؾمف حَيْٚمِؼ أن سملم

 اهمٗمر! مهللا ًمٚمٛمحٚم٘ملم، اهمٗمر! مهللا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أومْمؾ

 .صمالصم٤مً  ىم٤مهل٤مش ًمٚمٛمحٚم٘ملم اهمٗمر! مهللا ًمٚمٛمحٚم٘ملم،

 ش. وًمٚمٛم٘مٍميـ: ىم٤مل وًمٚمٛم٘مٍميـ،! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا »

 سمٕمض شم٘مّمػم ُيْٖمٜمِل هؾ ًمٙمـ اًمت٘مّمػم، ُمـ أومْمؾ احلٚمؼ أن ضمداً  واوح ومٝمذا

 اًمِمٕمر؟ يمؾ شم٘مّمػم ُمـ سمد ٓ أم اًمِمٕمر،

 أن ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم يٖمٜمل يم٤من إن ومال، اًمرضم٤مل أُم٤م ومٞمٖمٜمل، اًمٜم٤ًمء أُم٤م: أىمقل

 سمٕمْمٝمؿ حيٚمؼ أن يٖمٜمل يم٤من إن - سم٤معمًتحٞمؾ أقمٚم ؼ -رأؾمٝمؿ، ؿمٕمر سمٕمض حيٚم٘مقا 

 اًمرأس ؿمٕمر سمٕمض وطمٚمؼ أُم٤م رأؾمف، ؿمٕمر سمٕمض ي٘مص أن ًمف ضم٤مز رأؾمف ؿمٕمر سمٕمض

م  سمٕمض ذم وىم٤مل اًم٘مزع، قمـ ط اهلل رؾمقل هنك وىمد ىمزع، ٕنف جيقز: ٓ طمرا

 ش.يُمٚمَّف َدقُمقه أو يُمٚمَّف، وم٤مطْمِٚم٘مقه: »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م
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ٜم٤م ِجدَ ﴿: ذم ذيمر وضمؾ قمز وَرسم  ًْ مَ  اعْمَ ُ  ؿَم٤مءَ  إِنْ  احْلََرا  ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَٚم ِ٘ملمَ  آُِمٜملِمَ  الِلَّ

ـَ  ي ِ : شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ يٗمٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ومٝمؿ قمٜمده أطمد ٓ ،[27:اًمٗمتح] ﴾َوُُمَ٘مٍم 

ٚم ِ٘ملمَ ﴿  .اًمرأس يمؾ يٕمٜمل ﴾ُرؤوؾَمُٙمؿْ  حُمَ

ـَ ﴿ ي ِ  .اًمرأس سمٕمض يٕمٜمل رءوؾمٙمؿ ﴾َوُُمَ٘مٍم 

 ومٙمذًمؽش اًمرأس يمؾ رؤوؾمٙمؿ ُُمـَحٚم ٘ملم» يم٤من وم٢مذا ُمٜمًجؿ، همػم يمالم هذا

 .اًمت٘مّمػم يمؾ: أي رؤوؾمٙمؿ ُم٘مٍميـ

 يِمٛمؾ أن إٓ اًمرأس، ؿمٕمر شم٘مّمػم قمغم ي٘متٍم أن أراد عمـ جيقز ومال: وًمذًمؽ

 اح٤ميمٜم٦م هل اًمت٘مّمػم ذم اًمتٕمٛمٞمؿ هذا ًمتح٘مٞمؼ اًمٞمقم وؾمٞمٚم٦م وظمػم يمٚمف، اًمرأس اًمت٘مّمػم

 قمغم ومت٠ميت اح٤ميمٞمٜم٦م أُم٤م اعم٘مص، قمغم اًمِمٕمرات سمٕمض يِمؼ وم٘مد اعم٘مص، ًمٞمس اعمٕمرووم٦م،

 أن اعمٝمؿ ومٚمٞمٙمـ،..... صمالصم٦م.. اصمٜملم ٟمٛمرة اح٤ميمٞمٜم٦م شمٙمقن أن سم٠مس وٓ يمٚمف، اًمِمٕمر

 .يمٚمف اًمرأس يِمٛمؾ اًم٘مص

 يٜمٌٖمل ٓ إٟمف هٜم٤م ٟم٘مقل أن ويٙمٗمل ؿمٕمقرهـ، سمٕمض ي٠مظمذن وم٢مٟمام اًمٜم٤ًمء أُم٤م

 يِمٛمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ إٟمام ؿمٕمقرهؿ، سمٕمض ي٠مظمذوا وٓ سم٤مًمٜم٤ًمء، يتِمٌٝمقا  أن ًمٚمرضم٤مل

 .ٟمٕمؿ. سم٤مًم٘مص يمٚمف اًمِمٕمر

 وُمـ هٜم٤م ُمـ ًمٙمـ يمٚمف، ًمٞمس ًمٙمـ اًمِمٕمر، مجٞمع ُمـ أظمذوا إهنؿ ٟم٘مقل ُمداظمٚم٦م:

 رء؟ قمٚمٞمٝمؿ هؾ هٜم٤م، وُمـ هٜم٤م

 .رء قمٚمٞمف ُم٤م ٓ رء، قمٚمٞمف هؾ أُم٤م اًمٜمص، قمٛمقم ظم٤مًمػ ـمٌٕم٤ًم، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 75: 56/ 386/ واًمٜمقر اهلدى)

 احلج دم لٓٔرأة التّيغم

 يم٤من إذا اًمٕمٛمرة، أو احل٩م ذم رأؾمٝم٤م مجٞمع شم٘مّمػم اعمرأة قمغم جي٥م هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ُم٘مدُم٦م ُمـ ُمدرج أي اجلقاٟم٥م، قمغم وىمّم٦م إُم٤مم ُمـ ىمّم٦م سمف أي ُمدرج اًمِمٕمر

ة شمٗمٕمؾ وُم٤مذا إول، اًمِمؼ هذا ـمقًمف؟ طم٥ًم اًمٜمٝم٤مي٦م، إمم اًمرأس  شُمَ٘مٍم   مل اًمتل اعمرأ
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 حتٚمٚم٧م صمؿ سم٤مًمٕمٛمرة، إطمراُمٝم٤م طم٤مل وم٘مط هن٤ميتف ذم أي ؿمٕمره٤م، ُمـ واطمًدا ضمزًءا إٓ

 سم٤محل٩م؟ وأطمرُم٧م ُمٜمٝم٤م

 ُمـ شم٘مص أن وهق اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ ذم ضم٤مء ُم٤م اُمرأة يمؾ يٙمٗمل اًمِمٞمخ:

 يمٚمف، اًمرأس ضمقاٟم٥م ُمـ شم٠مظمذ أن اًميوري ُمـ وًمٞمس ىمٚمٞمالت، ؿمٕمرات ؿمٕمره٤م

 يٙمٗمل اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ ذم ضم٤مء ومام شَمَتَحٚمَّؾ، وسمذًمؽ اًمِمٕمر أؾمٗمؾ ُمـ وم٘مط وإٟمام

 .وسمس ًمٚمتحٚمؾ

 ( 11: 76: 25/ 419/ واًمٜمقر اهلدى)



 اهلدي
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 عدم وزمٗان ؟واهلدي األضحٗة وـ زمدٓ الّٗٔة إطمراج جيقز هؾ

 اهلدايا وـ آ٘تِاع دم السٓػ هبدي الٕاس اقتداء

 [:اإلوام قال]

 ذه٤مب ُمـ يروٟمف مم٤م اًم٤ٌمًمغ اًمتذُمر احل٩م ُمـ يٕمقدون اًمذيـ اًمٜم٤مس سملم ؿم٤مع ًم٘مد

 اًمْمخٛم٦م ًمٚمخٜم٤مدق ًم٘مام أو اًمقطمقش، وؾم٤ٌمع ًمٚمٓمٞمقر ـمٕمام ُمٜمك ذم واًمْمح٤مي٤م اهلداي٤م

 اعمٗمتلم سمٕمض ذًمؽ محؾ ًم٘مد طمتك ومٞمٝم٤م شم٘مؼمه٤م صمؿ أًمٞم٦م اجلرارات حتٗمره٤م اًمتل

 ذم واهلداي٤م اًمْمح٤مي٤م أثامن سف وضمقب سمؾ سمجقاز اًمٜم٤مس سمٕمض إومت٤مء قمغم اًمرؾمٛمٞملم

 سمٞم٤من سمّمدد أن وًم٧ًم هب٤م، اعمٙمٚمٗملم سمالد ذم سمديٚمٝم٤م هب٤م يِمؽمى أو اًمٗم٘مراء، إمم ُمٜمك

 اهلدي ُمـ اؾمتٞمن ح٤م اعمقضم٦ٌم اًمٜمّمقص وخم٤مًمٗم٦م اجلقر ُمـ اًمٗمتقى هذه ُمثؾ ذم ُم٤م

 إٟمام قمٜمف اعم١ًمول أن يٕمٚمؿ أن جي٥م اعمذيمقر اًمتذُمر أن أنٌف أن همريض وإٟمام اًم٘مٞمٛم٦م دون

 ؾم٤ٌٌم هٜم٤م أذيمر وإٟمام ،أن ًمذيمره٤م جم٤مل ٓ يمثػمة ٕؾم٤ٌمب أنٗمًٝمؿ اعمًٚمٛمقن هؿ

 ُمـ آٟمتٗم٤مع ذم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح سم٤مًمًٚمػ اىمتدائٝمؿ قمدم وهق ُمٜمٝم٤م واطمدا

 صمؿ ُمٜمٝم٤م وإيمؾ اًمٗم٘مراء إمم ىمٓمٕم٤م وشم٘مديٛمٝم٤م وشم٘مٓمٞمٕمٝم٤م وؾمٚمخٝم٤م سمذسمحٝم٤م اهلداي٤م

 ـمٌخف أو متٚمٞمحف سمٕمد اًمِمٛمس ؿمٕم٦مآ حت٧م وشم٘مديده يمتنمي٘مف ومٓمري٦م، سمٓمري٘م٦م إصالطمٝم٤م

ئد اًمتٛمٚمٞمح ُمع  أن ًمق شمٞمنت إن ومٜمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م أظمرى سمٓمري٘م٦م أو ًمالدظم٤مر، ًمٞمّمٚمح اًمزا

 واًمقؾم٤مئؾ إؾم٤ٌمب ُمـ اؾمتٕمامًمف يٛمٙمـ مم٤م وهمػمه هذا اهلداي٤م ذم صٜمٕمقا  اعمًٚمٛملم

 حيجقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم هم٤مًم٥م ُمـ اعمِمتٙمك اهلل إمم وًمٙمـ اهلل، سم٢مذن اًمِمٙمقى ًمزاًم٧م

 قمـ ومْمال اًمقاضم٦ٌم، اعمٜم٤مؾمؽ سم٠مطمٙم٤مم اجلٝمؾ ُمـ هم٤مي٦م ذم وهق اعم٘مدؾم٦م اًمٌالد شمٚمؽ إمم

 .اعمًتٕم٤من واهلل. اًمٕم٤مُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م أداب ُمـ همػمه٤م

 (.999-991/ 2)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الترشيؼ أيام زميٗام هدي جيد مل ظمـ الؼمطمٗص

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]
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ش. هدي ذم صقُم٤م إٓ ومٞمٝمـ شمّمقُمقا  ومال، اهلل وذيمر وذب أيمؾ أج٤مم هذه إِن»

 .اإلؾمتثٜم٤مء سمذيمر ُمٜمٙمر

 [:اإلوام قال]

 واسمـ قم٤مئِم٦م قمـ وهمػمه اًمٌخ٤مري حلدي٨م، قمٜمدي صحٞمح احلدي٨م ُمٕمٜمك ًمٙمـ

 ش.اهلدي جيد مل عمـ إٓ، يّمٛمـ أن اًمتنميؼ أج٤مم ذم يرظمص مل» :ىم٤مٓ قمٛمر

 يمام، اجلٛمٝمقر قمٜمد اعمرومقع طمٙمؿ ذم_  ومٝمق،  اًمرومع ذم سحي٤م يٙمـ مل وإن_  وهق

 سمؾ، اًمٓمؼمي ضمرير اسمـ اظمت٤مره اًمذي وهق، ش 733 - 732/  4ش »اإلرواء» ذم ذيمرت

 ُمٕمتٛمرا  يٙمقن إٟمام سم٤محل٩م إطمراُمف ىمٌؾ ٕنف، همػمه٤م يّمقم أن جيقز ٓ أنف اؾمتّمقب إٟمف

 احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛمـ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل، احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة ُمتٛمتٕم٤م وًمٞمس

ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم  ، احل٩م ذم يّمٛمٝم٤م ومٚمؿ، ُمٜم٤مؾمٙمف ُمـ ومراهمف سمٕمد ص٤مُمٝم٤م وإذا،  ﴾اهْلَْدِي  ُِم

ْ  وَمَٛمـ﴿: أي٦م مت٤مم ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ظمالف وذًمؽ
 .﴾..احْل٩َم   ذِم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  ملَّ

 جيد مل ُمـ قمغم إٓ شمٜمٓمٌؼ ٓ أهن٤م -رأجل ذم- وي١ميده .رصلم ىمقي وم٢مٟمف، يمالُمف ومرضمع

 قمؼمة ومال، ىمٚمٞمٚم٦م أو يمثػمة سم٠مج٤مم ذًمؽ ىمٌؾ وأُم٤م، اًمٜمحر يقم وهق، وضمقسمف يقم اهلدي

، اهلدي قمٚمٞمف ومٞمج٥م، سمٕمد ُمـ جيده أن اعمٛمٙمـ ومٛمـ، ومٞمٝم٤م ص٤مم إن ٕنف، سمذًمؽ

 يٜمقي أج٤مم صمالصم٦م ص٤مم ُمٕمن رضمؾ ُمثؾ إٓ هذا ُمثؾ وُم٤م، اًمّمٞم٤مم ُمـ ىمدُمف ُم٤م ويذه٥م

 ومٞمف ظمالف ٓ ُم٤م وذًمؽ، ومٞمٝم٤م وخيٜم٨م هب٤م حيٚمػ أن يريد ًمٞمٛملم، يٛملم يمٗم٤مرة سمّمقُمٝمـ

 إُمثٚم٦م ُمـ ذًمؽ همػم إمم. ومحٜم٨م اًمّمقم سمٕمد هب٤م طمٚمػ إن يمٗم٤مرة ُمـ جمزئ همػم أنف

 .ٟمٗمٞمس ىمٞمؿ وم٢مٟمف، ومراضمٕمف، احلٙمؿ ُمـ اؾمتّمقسمف ح٤م شم٠مجٞمده ذم ضمرير اسمـ ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل

 قمـش 222 - 227/  7ش »اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ًمقىمػ وضمف ٓ أنف شمٕمٚمؿ وُمٜمف

 قم٤مُم٦م اعمت٘مدُم٦م أي٦م شمٙمقن أن سملم ًمؽمدده ًمٚمٛمتٛمتع اًمثالصم٦م إج٤مم صٞم٤مم سمجقاز إظمذ

 اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م ذم قم٤مُم٤م هنٞم٤م اًمتنميؼ أج٤مم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل سم٠مطم٤مدي٨م ظمّمّم٧م

 ًمٜمًخ يٜمتٝمض وٓ» :ىم٤مل! سم٤مٔي٦م خمّمّم٦م إطم٤مدي٨م هذه شمٙمقن أن أو، آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م

 قمٛمر واسمـ قم٤مئِم٦م أثر إمم يِمػمش. اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ ورد ُم٤م: صٞم٤مُمٝم٤م قمـ اًمٜمٝمل

 .اعمرومقع طمٙمؿ ذم أهنام قمروم٧م وىمد، اعمت٘مدُملم
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 :ىم٤مل صمؿ. صٞم٤مُمٝم٤م قمـ اًمٜمٝمل ٕطم٤مدي٨م اعمخّمّم٦م ومٝمل، أي٦م ُمٕمٜمك ذم وأهنام

 طمذاوم٦م سمـ اهلل قمٌد قمـ واحل٤ميمؿ واًمدارىمٓمٜمل اًمٓمح٤موي رواه ُم٤م صح إن، ٟمٕمؿ»

 اًمٜمٝمل ُمـ ورد ح٤م اعمخّمص هق يم٤من، ش احلدي٨م..ش ».أيمؾ أج٤مم هذه إن»: ُمرومققم٤م

 اعمِم٤مر سم٤مٕثر قمٜمف همٜمٞم٦م ذم وأنٜم٤م، يّمح ٓ احلدي٨م أن قمروم٧م ىمد: وم٠مىمقلش. صقُمٝم٤م قمـ

  .وأي٦م إًمٞمف

 (.383-387/ 72/7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 ط زمالٕبل طماص األوة عـ التًحٗة

  ش أُمتف ُمـ يْمح مل قمٛمـ وحك ط اهلل اًمرؾمقل إن »: طمدي٨م

 .صحٞمح

،  أُمتف ُمـ يْمح مل ُمـ قمـ ط شمْمحٞمتف ُمـ إطم٤مدي٨م هذه رم ضم٤مء ُم٤مش: وم٤مئدة»

. اًمٕمٚمؿ أهؾ قمـش 9/574" » اًمٗمتح"  رم احل٤مومظ ذيمره يمام ط ظمّم٤مئّمف ُمـ هق

 ٓ أن وسم٤مٕطمرى،  إُم٦م قمـ اًمتْمحٞم٦م رم ط سمف ي٘متدى أن ٕطمد جيقز ومال وقمٚمٞمف

 ُمـ وٟمحقه٤م واًم٘مراءة واًمّمٞم٤مم يم٤مًمّمالة اًمٕم٤ٌمدات ُمـ همػمه٤م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مس ًمف جيقز

 قمٜمف ذًمؽ ورود ًمٕمدم اًمٓم٤مقم٤مت

،  أطمد قمـ أطمد يّمقم وٓ أطمد قمـ أطمد يّمغم ومال،  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف قمٚمٞمف اهلل صغم

ٞمَْس  َوَأن﴿:  شمٕم٤ممم ىمقًمف يمٚمف ذًمؽ وأصؾ،  أطمد قمـ أطمد ي٘مرأ  وٓ ٤منِ  ًمَّ ًَ  َُم٤م إَِّٓ  ًمإِِلٟم

 .﴾ؾَمَٕمك

 أن جم٤مل وٓ،  وردت سمٜمّمقص إصؾ هذا ُمـ اؾمتثٜمٞم٧م أُمقر هٜم٤مك ٟمٕمؿ

 .اعمٓمقٓت رم ومٚمتٓمٚم٥م ًمذيمره٤م

 [ (7738)رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 األُضحٗة دم ُيْىؼَمط وا اهلدي دم ُيْىؼَمط هؾ

 واًمذيـ إُوحٞم٦م، ذم ُيِْمؽَمط ُم٤م اهلدي ذم ُيِْمؽَمط هؾ: اًمث٤مًم٨م اًم١ًمال ُمداظمٚم٦م:

ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمغم ضمقاهبؿ هق ومام ذًمؽ، اؿمؽمـمقا   ﴾اهْلَْدِي  ُِم

 [. 796:اًمٌ٘مرة]

 هٜم٤م ًمٚمجامع، سم٤مًمٜم٦ًٌم ذيمرٟم٤مه ُم٤م قمٙمس ُمث٤مل ي٠ميت هٜم٤م اؿمؽمـمقه، ُم٤م ٟمرى ٓ اًمِمٞمخ:

ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم ﴿: ىم٤مل رسمٜم٤م  اًمتل اًمنموط اًمتزم واطمد إذا ًمٙمـ[ 796:اًمٌ٘مرة] ﴾اهْلَْدِي  ُِم

 ذم يِمؽمط ُم٤م إٓ جيقز ٓ ٟم٘مقل أن ًمٙمـ سم٠مس، ومال إجي٤مب دون إوحٞم٦م ذم ذـمقه٤م

 . ذًمؽ شمٜمٗمل أي٦م ٟم٘مقل إوحٞم٦م،

 ( 11: 47: 34/ 813/ واًمٜمقر اهلدى)

 هلا يّاول ورشوع أو لرشكة اهلدي شمٔـ إعٌاء

 همػم اًمًٕمقدي٦م ذم  اًمذسمح أؾمٚمقب يٕمٜمل أن ذم ًمٚمح٩م، سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :اًم٤ًمئؾ

 ذُمتٝمؿ، قمغم سم٤مًمذسمح يتقيمٚمقا  وهؿ  اًمذسمٞمح٦م، صمٛمـ ُمٜمؽ ي٠مظمذوا ومٝمؿ  يٕمٜمل ُُمَتٞم ن،

ٜم٦َّم احل٩م  ومٓمٌٕم٤مً   ً  هذه صمٛمـ  شمٕمٓمٞمٝمؿ سم٠من شمثؼ ومٕمٜمده٤م اهلدي قمٚمٞمؽ جي٥م اًمتٛمتع وهق  اًم

 اًمذسمٞمح٦م؟

 .واهلل أومٕمؾ أن٤م :اًمِمٞمخ

 احلٙمؿ؟  وأُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 سمٞمٜمام  سمِّدهؿ، هٞمؽ اًمٜم٤مس أيمثر  اًمٜم٤مس ومٞمف، ُمٜمف اخلؾ ومدود اًمِمٕم٥م  أُم٤م :اًمِمٞمخ

ؾ شمًتٓمع مل إن سمٜمٗمًؽ، شَمْذسَمح أن  اًمًٜم٦م  شم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م شم٠مظمذ قمٚمٞمٝم٤م، شمنمف  همػمك شُمَقيم 

 ُم٤م يرد أنف قمغم اًمتقيمٞمؾ هبذا ُمٜمثقرا، ه٤ٌمءً   شمذه٥م هذه يمؾ آظمره، إمم ُمٜمٝم٤م شمقزع  ُمٜمٝم٤م

 .اًمٞمقم اًمذُمؿ ويـ  ذُمتٝمؿ ذم اٟمف إًمٞمف أذت

 وٟمذسمحٝم٤م؟ هٜم٤مك ذسمٞمح٦م ٟمِمؽمي أن  اؾمتٓمٕمٜم٤م ُم٤م إذا ذقمل، يمحٙمؿ  :اًم٤ًمئؾ
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  يًتٓمٞمع ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م، ُم٤م إذا ىمٞمداً  ووٕم٧م أن صم٤مين، رء ص٤مر هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 ش.وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم٤ًمً   اهلل يٙمٚمػ ُم٤م»

 ....جم٤مل ذم يٕمٜمل اهلل، قمغم وٟمتقيمؾ ىمٞمٛمتٝم٤م ٟمدومع ٟمدومٕمٝم٤م، يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 جيقز ٕنف  ومٞمٝم٤م: ُم٤م ومٞمٝم٤م ضمداً  يمثػمة ومقوقي٦م أُمقر  ومٞمٝم٤م اًمقيم٤مًم٦م أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 .ًمٖمػمك سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس  ًمؽ، ُيْٕمٓمك مم٤م أىمؾ أوحٞم٦م صمٛمـ شمدومع أن٧م

 .اًمذسم٤مئح[ ذم] أجْم٤مً [ واًمنموط] :ُمداظمٚم٦م

 أن شمٗمًد،  وفمٞمٗم٦م  شمّمػم اعم٠ًمخ٦م ومٞمٝم٤م، ذوط وُمالطمٔم٦م هق، هذا اًمِمٞمخ:

 ظم٤مدم ، وفمٞمٗمتف سمٞم١مدي ُم٤م اعم١مذن وفمٞمٗمتف، سمٞم١مدي ُم٤م رؾمٛمًٞم٤م ُمقفمًٗم٤م ص٤مر اإلُم٤مم ؿمقف

 اإلٟم٤ًمن ومٞمف يٜمجح اًمٚم ـل اًمٌمء أُم٤م  اح٤مل، هق اهَلؿَّ  ٕنف وفمٞمٗمتف، سمٞم١مدي ُم٤م  اعمًجد

 .اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٤مً  يم٤من إذا

 ( 11: 37: 28/ 582/ واًمٜمقر اهلدى) 

 والّار٘ني اظمتٔتَني وـ الٕحر يقم قبؾ اهلدي ذزمح وـ

 اعمتٛمتٕملم ُمـ اًمٜمحر يقم ىمٌؾ اهلدي ذسمح ُمـ ي٘مقل ـمٞم٥م، اًم٤ًمئؾ:

 ؟...واًم٘م٤مرٟملم،

 أُم٤م إج٤مم، هذه ذم إٓ اهلدي يذسمح أن جيقز ومال ذسمح، أج٤مم ُمٜمك أج٤مم اًمِمٞمخ:

ـ وَمِٗمْدَي٦مٌ ﴿ ي٘مقًمقن، يمام اًمٗمدو أو اًمٙمٗم٤مرة ٍؽ  َأوْ  َصَدىَم٦مٍ  َأوْ  ِصٞم٤َممٍ  ُم  ًُ  أُمر ومذًمؽ ﴾ُٟم

 .واؾمع

 ُمـ يقم ذم إٓ ذًمؽ يمؾ يذسمح أن جيقز ٓ اًمْمح٤مي٤م، يمذسمح ومٝمق اهلداي٤م ذسمح أُم٤م

 .إرسمٕم٦م اًمٕمٞمد أج٤مم

 ( 11: 45: 43/   392/  واًمٜمقر اهلدى)
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  زماحلج اليٗام عٓٗف فىؼ هيدي أن اؽمتٌاع ووا اظمتٔتع احلاج

٤مئؾ  يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا سم٤محل٩م اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف ومِمؼ هيدي أن اؾمتٓم٤مع وُم٤م اعمتٛمتع احل٤مج :اًًم

 اًمّمٞم٤مم؟ يًتٓمٞمع ٓ شمٕمٜمل اًمّمٞم٤مم، قمٚمٞمف ؿمؼ يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ي١مدي يًتٓمٞمع وٓ يتٕم٥م، ص٤مم إذا ٕنف :اًم٤ًمئؾ

 أج٤مم؟ وؾمٌٕم٦م :اًمِمٞمخ

 .يًتٓمٞمع :اًم٤ًمئؾ

 اًمتٕمٌػم صح إذا سم٠مومرض أج٤مم اًمثالصم٦م هذه ًمٞم٧ًم ٕهن٤م شمٚمؽ، إمم َيُْمّٛمٝم٤م يًتٓمٞمع :اًمِمٞمخ

ـْ ﴿ وُمٕمٚمقم رُمْم٤من صٞم٤مم ُمـ ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  أَوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  ومََٛم ـْ  ومَٕمِدَّ  ﴾أظَُمرَ  أَج٤َّممٍ  ُِم

 أج٤مم صمالصم٦م يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ اعمتٛمتع هذا ومٕمالً  ويم٤من دىمٞم٘م٤مً، ؾم١ماًمؽ يم٤من وم٢مذا[ 784:اًمٌ٘مرة]

ٝم٤م: وم٢مذاً  اهلدي، ُمـ ٗمر إمم َيُْمٛمَّ  .أهٚمف إمم يرضمع طمٞمٜمام قمنماً، ويّمقم اًًم

 (11: 39: 28/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 احلاج عـ زمالذزمح اظميارف سمقكٗؾ ضمْؿ

 هذه، اعمّم٤مرف ـمريؼ قمـ وإو٤مطمل اهلدي ًمذسمح ؿمٞمخ ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 .شم٘مري٤ٌمً  ُم٘مٌقًم٦م هؾ يٕمٜمل هٜم٤م، أو اخل٤مرج ذم وشمذسمح هلؿ شمدومع

ظمر وٓ ُمٜمٝم٤م، يتّمدق وٓ ُمٜمٝم٤م ي٠ميمؾ ٓ ٕنف ٟم٤مىمّم٦م: ًمٙمـ ُم٘مٌقًم٦م اًمِمٞمخ:  .ُمٜمٝم٤م َيدَّ

 ( 11: 38: 39/ 419/ واًمٜمقر اهلدى)

 الٕحر يقم قبؾ الذزمح ضمْؿ

 يقم ىمٌؾ اعمتٛمتع هدي ذسمح: ىمقًمؽ احل٩م ذم اًمٌدع ُمـ أن٧م ذيمرت ُمداظمٚم٦م:

 ًمٚم٘م٤مرن؟ جيقز أنف هذا ُمٕمٜمك هؾ ًمٚمٛمتٛمتع، ومٌتخّمٞمّمؽ اًمٜمحر،



 445 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اهلدي 

 .جيقز ٓ اعمتٛمتع، يمحٙمؿ اًم٘م٤مرن طمٙمؿ ٓ، اًمِمٞمخ:

 .ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 73: 39/ 471/ واًمٜمقر اهلدى)

 كذلؽ؟ عٔرسمف دم ؾمَره يّن هؾ يًحل أن اظمَتٔر أراد لق

ل، أن إٟم٤ًمن أراد ًمق ُمداظمٚم٦م:  سمٞمتف ذم أوحٞمتف وهق قمٛمرشمف ذم ُيَ٘مٍم   هؾ ُيَْمح 

 .ُمثالً 

 أظمذ قمغم يزيد ٓ وًمٙمـ اًمٕمٛمرة، ُمـ اًمَتَحٚم ؾ سم٥ًٌم اًمت٘مّمػم ُمـ سمد ٓ اًمِمٞمخ:

 ..ُمثالً  أفم٤مومره ي٘مص ٓ اًمِمٕمر،

 ( 11: 21: 48/ 471/ واًمٜمقر اهلدى) 

ـ ٘اؽمٗاً  زمجٔؾ ضحك إذا  فٗف؟ اظمٌٓقب السِّ

 ؾمٜمامت أرسمع ذو ًمٙمٜمف مجاًل، ٟمحرٟم٤م اًمًٜم٦م هذه طمججٜم٤م ح٤م ٟمحـ: إول اًم١ًمال

 سمام ٟمٙمتٗمل أو ضمديد، سمٜمحر أو سمذسمح ُٟمٓم٤مًم٥م ومٝمؾ ًمٚمجٛمؾ اعمٓمٚمقب اًمًـ وٟمًٞمٜم٤م

 ٟمًٞم٤مٟمٜم٤م؟ أو جلٝمٚمٜم٤م ٟمٔمراً  ذسمحٜم٤مه

 .ىم٤مصديـ همػم يمٜمتؿ دُمتؿ ُم٤م ومٕمٚمتؿ: سمام ُيْٙمَتٗمك اًمِمٞمخ:

 ( 11: 11: 45/ 232/ واًمٜمقر اهلدى)

 جتزئ؟ فٖؾ وٕك طمارج وـ زمالذزمٗحة احلاج أسمك إذا

١مال:  إذا ؾم١مازم ًمٙمـ ُمٜمك، أو ُمٙم٦م ذم يم٤من إذا إٓ جيزئ ٓ: ىمٚم٧َم  ُمٜمك، ظم٤مرج اًمذسمح اًًم

 ؟..وذسمحتٝم٤م ُمٙم٦م أو ُمٜمك إمم هب٤م ومدظمٚم٧م ُمٜمك، ظم٤مرج ُمـ ذيتٝم٤م أن٤م أظمذهت٤م
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 اًمًامء؟ ُمـ ٟمزًم٧م ُمٙم٦م ذم أو ُمٜمك ذم شمذسمح واًمتل همري٥م، ؾم١مال هذا أُم٤م اًمِمٞمخ:

 سمٕمٚمؿ؟ أنٌئقين

 .ُمٜمك ظم٤مرج ُمـ أت٧م ُمداظمٚم٦م:

 إذًا؟ اًمٗمرق ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ( 11: 48: 26/ 417/ واًمٜمقر اهلدى)

 التًحٗة دم الرشكات سمقكٗؾ ضمْؿ

 ...قمٜمؽ يقيمؾ هق اًمذي اًمراضمحل ُمنموع اًمراضمحل، أن ُمداظمٚم٦م:

 ٓ آٟمٗم٤ًم، ذطمف ؾمٛمٕم٧م ُم٤م اخل٤ًمرة ُمـ هذا ٕن أبدًا: هبذا ٟمٜمّمح ُم٤م  اًمِمٞمخ:

ؾ ي٠ميمؾ ظِمر، وٓ اعمَُقيم   .إُمر ظمالف وهذا َيدَّ

 ( 11: 27: 43/ 416/واًمٜمقر اهلدى) 



 األول الترلل
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ُّٓؾ دم وايىؼمط  األول الَتَح

 صمؿ إومم اجلٛمرة يرُمل أن جي٥م إول اًمَتَحٚم ؾ ذم: ي٘مقل اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمداظمٚم٦م:

 َيـْحٚمِؼ؟ أو ُيَ٘مٍم  

ت ُم٠ًمخ٦م وهذه وم٘مط، يرُمل سمس ذـًم٤م، ًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:  رؾم٤مًم٦م ذم قمٚمٞمٜم٤م َُمرَّ

 ش.واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ»

 :..(26: 42/   59/   واًمٜمقر اهلدى)

 ضمرم؟ كٖٓا وْة هؾ

 طمرم؟ ُمٙم٦م يمؾ: سم٤مًم٘مقل[ رأجؽ] ُمداظمٚم٦م:

 ومْمٞمٚم٦م ٓ، اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م ًمٙمـ طمرم هق هٙمذا، ي٘مقًمقن ٟم٤مس هٜم٤مك اًمِمٞمخ:

 سمامئ٦م ومٞمف اًمّمالة احلرام اعمًجد إٓ صالة سم٠مخػ هذا ُمًجدي ذم صالة: »اًمّمالة

 .ُمٙم٦م ذم إٓ: ي٘م٤مل مل ،شصالة أخػ

 :..(26: 42/   59/   واًمٜمقر اهلدى) 

ُّٓؾ ييؾ زمامذا  األول التح

١مال: ول، اًمتحٚمؾ شَمـَحٚمَّؾ احل٤مج ومٕمٚمف إذا اًمذي اًمٌمء هق ُم٤م اًًم  وهؾ اًمدًمٞمؾ، ذيمر ُمع ٕا

 يتحٚمؾ؟ طمتك ؿمٞمئلم يٗمٕمؾ أن قمٚمٞمف جي٥م أنف ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض يذيمره ح٤م أصؾ هٜم٤مك

ٜم٦م ذم ُمٚمزم دًمٞمؾ هٜم٤مك ًمٞمس اجلقاب: ٙملم، سملم جيٛمع أن قمٚمٞمف احل٤مج سم٠من اًم  اًمٜمحر سملم ًٟم

 قمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م سمؾ واحلٚمؼ، اًمرُمل سملم أو واًمٜمحر، اًمرُمل سملم ًمٜم٘مؾ أو واًمرُمل، ُمثالً 

ل  ش.اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمٙمؿ طمؾ وم٘مد اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة اجلٛمرة رُمٞمتؿ إذا: »ط اًمٌٜم
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 ُمرطمٚمتلم، قمغم يٙمقن احل٤مج حتٚمؾ أن إمم اًمٕمٚمامء يذه٥م وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ُمـ

 وم٘مد اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة اجلٛمرة رُمك إذا هذا، وهق إصٖمر، احلؾ ذم يًٛمقٟمف إومم اعمرطمٚم٦م

 ش.اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمف طمؾ وم٘مد: »احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ؾمٛمٕمتؿ

 أن سمٕمد ذًمؽ وم٢مٟمام اًمرضمؾ، زوضم٦م زوضمتف، حتؾ أن سمذًمؽ ويٕمٜمل إيمؼم، احِلّؾ  أُم٤م

 .إيمؼم احلؾ حتٚمؾ وم٘مد اإلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤مف وم٢مذا اإلوم٤مو٦م، ـمقاف يٓمقف

ؽ ُمـ رء وؿ اؿمؽماط أُم٤م ٜم٦م ذم هٜم٤مك ًمٞمس ومٝمذا اًمرُمل، إمم اًمًٜم  ىمد ذـم٤مً، يٕمتؼم ُم٤م اًم

 ـمَٞم٧ٌّم أهن٤م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ اًمّمحٞمح ذم طمدي٨م ضم٤مء ىمد يم٤من وإن ذًمؽ، ي٘مع

ل  اًمتٓمٞمٞم٥م يم٤من أنف اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء ىمد ًمٙمـ اًمٕم٘م٦ٌم، جلٛمرة رُمٞمف سمٕمد ًمِـِحٚم ف ط اًمٌٜم

ن أذيمر ٓ اًمٜمحر، أو احلٚمؼ وسمٕمد سمؾ وم٘مط، اًمرُمل سمٕمد ًمٞمس أجْم٤مً   هذا أن اعمٝمؿ اًمْمٌط، قمغم ٔا

ل ُمـ وىمع إن اًمرواي٤مت ُمـ اًمٌٕمض  يْمؿ أن ذط أنف قمغم يدل ٓ ومذًمؽ اًمرُمل، ُمع ط اًمٌٜم

 ًمٚمح٤مج حيؾ ُمتك ًمألُم٦م سمٞم٤مٟم٤مً  ط ىمقًمف ًمٙمـ ضم٤مئز، أُمر هق وإٟمام احلٚمؼ، أو اًمٜمحر إُم٤م اًمرُمل، إمم

صٖمر احلؾ  رء يمؾ ًمٙمؿ طمؾ وم٘مد اًمٙمؼمى اجلٛمرة رُمٞمتؿ إذا» :اًمت٠مويؾ ي٘مٌؾ ٓ ضمداً  واوح ٕا

ؿمٞم٤مء هذه ذم وأظمر ىمدم أو طمٚمؼ صمؿ ٟمحر صمؿ رُمك إذا سم٠مس ومالش  اًمٜم٤ًمء إٓ  ذًمؽ ذم طمرج ومال ٕا

 اًمرؾمقل ذيمره اًمذي اًم٘مٞمد هبذا ُيـخؾ ٓ اًمرُمل إمم رء وم٤مٟمْمامم يمثػمة، أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام

٤من ًمٞمتحٚمؾ أؾم٤مد يم٠مُمر اًمًالم قمٚمٞمف  .إطمراُمف ُمـ اإلًٟم

 ومال اًمٜمحر، شم٤مسمع احلٚمؼ، شم٤مسمع يتحٚمؾ، ومل شم٤مسمع وم٢مذا يتحٚمؾ، ٕن يٙمٗمل اجلٛمرة رُمك إذا: إذاً 

 ًمف جيقز إٟمام ُُمـْحِرم، ٕنف جيقز: ٓ طمرام أصٚمف اًمذي اًمتحٚمؾ أن اعمٝمؿ وًمٙمـ ذًمؽ، ُمـ سم٠مس

 سم٘مل؟ أو اًم١ًمال قمـ أضم٧ٌم ًَمَٕمكم  . اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك إذا ذًمؽ

 صحتف؟ ُمدى ومام اًمتحٚمؾ، ىمٌؾ سمٜمًٙملم اإلشمٞم٤من ىمْمٞم٦م ذم طمديث٤مً  يذيمرون ُمداظمٚم٦م:

 .سمف حيت٩م وٓ أرـم٠مة سمـ احلج٤مج ومٞمف هذا، يّمح ٓ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى)
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 الرول زمٔجرد ييؾ األول التحٓؾ

ُمف ط اهلل رؾمقل ـمٞم٧ٌم»: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م  أن ىمٌؾ وحلٚمف أطمرم طملم إلطمرا

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شسم٤مًمٌٞم٧م يٓمقف

ف ٗب ول اًمتحٚمؾ أن قمغم ىمٌٚمف واًمذى هذا قم٤مئِم٦م سمحدي٨م اهلل رمحف اعمّمٜمػ اؾمتدل :سٕم  ٕا

 .وـمقاف وطمٚمؼ رُمك ُمـ سم٢مصمٜملم حيّمؾ

ول وطمديثٝم٤م: ىمٚم٧م  .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ أنف ًمقٓ ذيمر ُم٤م قمغم يدل ٕا

ول اًمتحٚمؾ أن قمغم يدل ـمرىمف مجع سمٕمد ومٝمق هذا طمديثٝم٤م وأُم٤م ،  اًمرُمك سمٛمجرد حيّمؾ ٕا

،  اعم٠ًمخ٦م هذه رم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد شاًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك وطملم» ًم٘مقهل٤م طمٚمؼ ُمٕمف يٙمـ مل وًمق

طم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"  واٟمٔمر ًمف ُمٕم٤مرض وٓ احلدي٨م هذا قمٚمٞمف دل ُم٤م اًمّمقاب أن وٓؿمؽ  ٕا

 ش.239 رىمؿ»"  اًمّمحٞمح٦م

 [(7147) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 الٌقاف زمٔجرد احلاج زمتحٓؾ عباس ازمـ ققل ضمقل

ـُ  قمـ يِن  ضُمَرْي٩ٍم، اسْم ـُ  يَم٤منَ : ىَم٤مَل  قَمَٓم٤مٌء، َأظْمؼَمَ ٤ٌَّمسٍ  اسْم ٌَْٞم٧ِم  َيُٓمقُف  َٓ : َيُ٘مقُل  قَم  سم٤ِمًْم

َٓ  طَم٤مج   َّٓ  طَم٤مج   هَمػْمُ  َو ، إِ   ىُمْٚم٧ُم  طَمؾَّ
ٍ
ـْ : ًمَِٕمَٓم٤مء ـَ  ُِم ـْ : ىَم٤مَل  َذًمَِؽ؟ َيُ٘مقُل  َأجْ   ىَمْقلِ  ُِم

ِ
 اهلل

ٌَٞم٧ِْم  إمَِم  حَمِٚم َٝم٤م صُمؿَّ ﴿: شَمَٕم٤ممَم  ِف، سَمْٕمدَ  َذًمَِؽ  وَم٢ِمنَّ : ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل [ 33: احل٩م] ﴾اًْمَٕمتِٞمِؼ  اًْم  اعْمَُٕمرَّ

ـُ  يَم٤منَ : وَمَ٘م٤مَل  ٤ٌَّمسٍ  اسْم ِف  سَمْٕمدَ  ُهقَ : َيُ٘مقُل  قَم ٌَْٚمُف، اعْمَُٕمرَّ ـْ  َذًمَِؽ  َي٠ْمظُمذُ  َويَم٤منَ  َوىَم ِل   َأُْمرِ  ُِم  اًمٜمٌَّ

٦مِ  ذِم  حَيِٚم قا  َأنْ  َأَُمَرُهؿْ » طِملمَ  ،ط   .شًْمَقَداعِ ا طَمجَّ
 [:اإلوام قال]

 ومٞمف اًمٓمقاف سمٛمجرد احل٤مج حتٚمؾ وضمقب قمغم قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ اؾمتدٓل

 أن أصح٤مسمف ط سم٠مُمره اؾمتدًٓمف وأُم٤م اهلل، رمحف اًمٜمقوي قمٜمد سمٞم٤مٟمف دمد فم٤مهر، ٟمٔمر

سم٤م اًمٜمقوي جيد ومل ىمٌقًمف، ُمـ ُمٜم٤مص ٓ ىمقي اؾمتدٓل ومٝمق حيٚمقا   ؾمقى قمٚمٞمف ضمقا
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 دظمٚم٧م: »اًمٗمًخ قمـ ؾم٠مخف عمـ ط ىمقًمف يٌٓمٚمٝم٤م و اًمًٜم٦م، سمتٚمؽ ظم٤مص٤م يم٤من اٟمف ادقم٤مء

 .677 طمدي٨مش 4» اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمحثف ؾمٌؼ يمامش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة

 [796 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 التٌٗب وقت ضمديثل زمني التقفٗؼ

 أهن٤م أمحد أظمرضمف اًمذي قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ يمٞمػ :اًم٤ًمئؾ

 ـَمٞمٌَّتف أهن٤م قمٜمٝم٤م اًمٌخ٤مري رواه وُم٤م اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة رُمك طملم ط  اهلل رؾمقل ـَمٞم٧ٌَّم

 اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف قمٜمد

 هذا ذم ومٓمٞمٌتف ُمٕملم، ُمٙم٤من ذم حمدود اًمتٓمٞمٞم٥م أن يتّمقر أطمد ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمقىم٧م ذاك ذم وـمٞمٌتف اًمقىم٧م،

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ُم٤م اعمقوقع هذا ذم اإلؿمٙم٤مل يزيد واًمذي

 .اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمف طمؾ وم٘مد اًمٙمؼمى اجلٛمرة رُملش اٟم٘مٓم٤مع» اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف

 ـمقاف ي٤ٌمذ أن يم٤مد إذا: وسم٤مًمت٤مزم سم٤مًمرُمل، يتحٚمؾ أن سمٕمد اًمتٓمٞم٥م، ًمف طمؾ: وم٢مذاً 

 أيمثر ط  ًمٚمٜمٌل قم٤مئِم٦م شمٓمٞمٞم٥م ي٘مع أن ُمٜم٤موم٤مة ومال يتٓمٞم٥م، أن أجْم٤مً  ًمف ضم٤مز اإلوم٤مو٦م

 .اًمٙمؼمى اجلٛمرة َرُْمل ذم ي٘مع اًمذي إصٖمر اًمَتَحٚم ؾ سمٕمد ُمرة ُمـ

 ( 11: 29: 48/ 377/واًمٜمقر اهلدى)



 املصاعر يف الكصر
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 وْة ألهؾ وٕك دم الّن ضمْؿ

ع هؾ ُمٙم٦م ٕهؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ  ُمٜمك؟ ذم اًم٘مٍم هلؿ ُينْمَ

قا  طمٞمٜمام ُمٙم٦م أهُؾ  وَمَٕمؾ يمذًمؽ :اًمِمٞمخ  هدى اهلدى وظمػم ،ط  اًمٜمٌل ُمع طَمج 

 ُمٙم٦م، ٕهؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمك ذم اًم٘مٍم أن ذيمروا اًمٕمٚمامء ٕن رء: أي َيَتٖمػمَّ  ومل حمٛمد،

 ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ٕنف يٙمقن أن ويٛمٙمـ ؾمٗمراً، يم٤من اًمٕمٝمد ذًمؽ ذم ٕنف يٙمقن: أن يٛمٙمـ

  اهلل رؾمقل قمٚمٞمف ووم٤مرىمٜم٤م شَمَريمٜم٤م ؿمٞمئ٤م ُٟمَٖمػم   أن ًمٜم٤م جيقز ومال: يمذًمؽ إُمر وإذا احل٩م،

 .ًمٜم٤م ُمٜمف سمتقىمٞمػ إٓ ط

ر ُمثاًل، ذًمؽ قمغم ٟميب أن حيًـ مم٤م وًمٕمٚمف َٟمٜم٤َم وَمْٚمٜمَُذيم   اًمذيـ احل٤مضيـ إظمقا

 ي٘مٞمٜم٤ًم، يٙمقن أن اعمٗمروض اعم١مُمـ فمـ ٕن اعم١مُمـ، فمـ هق أجْم٤مً  فمٜمل وًَمَٕمٚم ـل أفمـ

ٟمٜم٤م ًمٕمؾ وم٠مىمقل  اًم٘مري٥م إُمس ذم أخ٘مٞمٜم٤مه ومٞمام يِم٤مريمقٟمٜم٤م -أفمـ ومٞمام- احل٤مضيـ إظمقا

 قمغم اًمدقمقة هذه شمٙمقن سم٠من ُم٘مروٟم٦م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم دقمقشمٜم٤م أن وهل يمٚمٛم٦م، ُمـ

 .إًمٞمٜم٤م وٟم٘مٚمقه هؿ ومٝمٛمقه ُم٤م وقمغم اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م

 شمٗمًػم ًميورة ُمث٤مًٓ  شَمّْمُٚمح ومرسمام -آٟمٗم٤م– قمٜمٝم٤م ؾُمِئْٚم٧ُم  اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه

ر أن أردت وًمٙمٜمل هل٤م، اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ شمٓمٌٞمؼ وقء قمغم اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص  ُأَذيم 

ٟمٜم٤م  يمثػمة، وُمرات ُمرات اهلل ؿم٤مء ُم٤م يقم يمؾ اعمًٚمؿ ُمع يتٙمرر سمٛمث٤مل احل٤مضيـ إظمقا

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػماً  طمتك َأؾْمَتْثٜمل وٓ ُأطَم٤مر ٓ هم٤مومٚمقن، قمٜمف اًمٜم٤مس وم٠ميمثر ذًمؽ وُمع  إظمقا

 هل؟ ُم٤م اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ أت٤ٌمع أو احلدي٨م أهؾ

 اسمـ اهلل قمٌد قمـ احلدي٨م صحٞمحٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم روى ًم٘مد

ل اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد ط  اهلل رؾمقل قَمٚمَّٛمٜمل ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض- ُمًٕمقد  سملم ويَمٗم 

 واًمّمٚمقات هلل اًمتحٞم٤مت: »ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد ذم اعمٕمروف اًمتِمٝمد ومذيمر يمٗمٞمف

 اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أهي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم واًمٓمٞم٤ٌمت،

 اسمـ شمِمٝمد هق هذا شورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد اهلل إٓ إهل أٓ أؿمٝمد اًمّم٤محللم،

 مجٚم٦م أدظمؾ اعمًٚمٛملم إمم اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ شمٌٚمٞمٖمف ذم ًمِـِحْرصف قمٜمف اهلل ريض ًمٙمٜمف ُمًٕمقد،
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 اًمًالم اًمتِمٝمد، ذم اًمًالم قمٚمٛمف ط  اًمٜمٌل أن»ىمقًمف إمم وصؾ طمٞمٜمام ُمٕمؽموف إًمٞمف

ٟمٞمٜم٤م، سملم وهقش اًمٜمٌل أهي٤م قمٚمٞمؽ : اًمِم٤مهد هٜم٤مش اًمٜمٌل قمغم اًمًالم» ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام فمٝمرا

 ُمـ يمؾ هلام، اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م وشمٓمٌٞمؼ ومٝمؿ وقء قمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمتٚم٘مك أن جي٥م أنٜم٤م

 قمٛمر، وطمدي٨م قم٤مئِم٦م وطمدي٨م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وقمغم احلدي٨م هذا قمغم ي٘مػ

 اًمًالم» اخلٓم٤مب سمٚمٗمظ ٕصح٤مسمف اًمتِمٝمد ط  اًمرؾمقل شمٕمٚمٞمؿ قمغم شمدور ويُمٚم ٝم٤م

 اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ همػُمه ي١مشم٤مه ىمٚمام وم٘مف ُأويت اًمذي ُمًٕمقد اسمـ ًمٙمـش اًمٜمٌل أهي٤م قمٚمٞمؽ

 ُمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ سمٕمده ُمـ إمم قمٚمٛمف ًمتٌٚمٞمغ سحي٤مً  ضم٤مء ومٚمذًمؽ سمٕمده، ضم٤مء قمٛمـ ومْمالً 

 اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م شمٕمٚمٞمؿ سَمٚمَّٖمٜم٤م أن سمٕمد اعمٕمؽمو٦م، اجلٛمٚم٦م هذه وم٠مدظمؾ أصح٤مسمف،

 هق اؾمتدرك اخلٓم٤مب، سمٙم٤مف أي قمٚمٞمؽ، اًمًالم اًمتِمٝمد ذم ٟم٘مقل أن ًمٜم٤م وؾمالُمف

ٟمٞمٜم٤م سملم وهق» وم٘م٤مل، ًمٜم٤م شمٕمٚمٞمامً   اهلل ورؾمقل قمٚمٞمؽ اًمًالم ٟم٘مقل أن قمٚمَّٛمٜم٤م أيش فمٝمرا

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم ىمٚمٜم٤م ىمٌض ومٚمام طَمّل،

 ذم دام ُم٤م سم٘مٞمد قمٚمٞمؽ سم٤مًمًالم اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل شمٕم٤مًمٞمؿ ٟم٠مظمذ ٟمحـ: إذاً 

 ومٚمام ط  طمٞم٤مشمف وسم٘مٞمد ط  اًمٜمٌل ٕصح٤مب ظم٤مص٤مً  يم٤من احلٙمؿ هذا إن أي طمٞم٤مشمف،

 ش.اًمٜمٌل قمغم اًمًالم» أصح٤مسمف ىم٤مل ىُمٌَِض 

 ( 11: 52: 11/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 السِر ألصمؾ أم الٕسؽ أصمؾ وـ وعرفة وٕك دم الّن هؾ

 اًمًٗمر؟ ٕضمؾ أم اًمٜمًؽ أضمؾ ُمـ وقمروم٦م ُمٜمك ذم اًم٘مٍم هؾ اًم١ًمال:

 وم٤مهلل.. ضم٤مءٟم٤م سمام اًمٕمٛمؾ إٓ ًمٜم٤م وًمٞمس هذا إمم أذٟم٤م ىمد أقمٚمؿ، اهلل اجلقاب:

 .أقمٚمؿ

 (11: 49: 79/ 387/ واًمٜمقر اهلدى)
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 واظمزدلِة؟ وعرفات وٕك دم وْة ألهؾ الّن يرشع هؾ

 ظمّمقص٤مً  واعمزدًمٗم٦م، قمروم٤مت وذم ُمٜمك ذم ُمٙم٦م ٕهؾ اًم٘مٍم ينمع هؾ اًم٤ًمئؾ:

 أن؟ سمٛمٙم٦م اشمّمٚم٧م ُمٜمك أن

سمٜم٤م، ومٙم٤من اًم١ًمال، هذا قمـ اعمٙم٤من هذا ٟمزًمٜم٤م ُم٤م أول ؾُمئٚمٜم٤م اًمِمٞمخ:  أتك ُمـ ضمقا

 وم٥ًٌٌم ذًمؽ ىمٌؾ ضم٤مء ُمـ أُم٤م وي٘مٍم، جيٛمع ومٝمق اعمقؾمؿ أج٤مم ذم ُمٜمك ُمٙم٦م أهؾ ُمـ

 .اعمٜم٤مؾمؽ همػم وسملم اعمٜم٤مؾمؽ سملم ٟمٗمرق اعم٘مٞمؿ، صالة يّمكم اًمٌٜمٞم٤من اشمّم٤مل

 ( 11: 57: 21/   392/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمىاعر دم يّنون أم يتٔقن وْة ؽمْان

 ي٘مٍمون؟ أم يتٛمقن ُمٙم٦م ؾمٙم٤من ُمداظمٚم٦م:

 وهؿ.. اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم سمّمالة ومٞمٕمتدونش  سمف ًمُٞم١ْمشَمؿّ  اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمام» اًمِمٞمخ:

 حمرُملم؟ ًمٞمًقا  أم حمرُمقن

 .حمرُمقن. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٕمٜم٤م ي٘مٍمون ومٝمؿ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 19: 27/ 419/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ؿمافت قد كا٘ت إذا القداع ؿمقاف عدم دم لٓحائض الؼمطمٗص

 اإلفاضة ؿمقاف

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 وٕمٞمػش. [ اًمٓمقاف] سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمده آظمر ومٚمٞمٙمـ اقمتٛمر: أو اًمٌٞم٧م هذا طم٩م ُمـ»

 [:اإلوام قال]

 ٟم٤مومع واسمـ ،ش477-476/ 3» وأمحد ،ش946» اًمؽمُمذي أظمرضمف 

 سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ اعمٖمػمة سمـ اعمٚمؽ قمٌد قمـ أرـم٠مة سمـ احلج٤مج قمـ"اعمٕمجؿ"ذم

 رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل أوس سمـ اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث قمـ أوس سمـ قمٛمرو قمـ اًمٌٞمٚمامين

 ُمـ هذا ؾمٛمٕم٧م! يديؽ ُمـ ظمررت: قمٛمر ًمف وم٘م٤مل .ومذيمره.. .ي٘مقل - ط - اهلل

 ".همري٥م طمدي٨م":اًمؽمُمذي وىم٤مل! سمف؟ َّتؼمٟم٤م ومل - ط - اهلل رؾمقل

 سمـ واحلج٤مج .وٕمٞمػ اًمٌٞمٚمامين اًمرمحـ قمٌد ٕن وذًمؽ وٕمٞمػ، أي: ىمٚم٧م

: آقمتامر ذيمر دون أوس اسمـ قمـ احلدي٨م صح وىمد .قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس: أرـم٠مة

 سمـ قمٛمر أتٞم٧م :ىم٤مل أوس سمـ اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اًمقًمٞمد ومرواه

 آظمر ًمٞمٙمـ: ىم٤مل حتٞمض؟ صمؿ اًمٜمحر يقم سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف اعمرأة قمـ وم٠ًمختف اخلٓم٤مب،

 ًمٙمٞمام - ط - اهلل رؾمقل أومت٤مين يمذًمؽ: احل٤مرث وم٘م٤مل: ىم٤مل. سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمده٤م

ش اعمزي حتٗم٦م»ذم يمام -"اًمٙمؼمى"ذم واًمٜم٤ًمئل ،ش373/ 7» داود أبق أظمرضمف !أظم٤مًمػ؟

 ُمّمقرة - 45 ص"»اًمت٤مريخ"ذم ظمٞمثٛم٦م أب واسمـ ،ش476/ 3» وأمحد ،-ش 6/ 3»

 وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧مش. 227/ 7ش »اعمٕم٤مين ذح»ذم واًمٓمح٤موي ،شاإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م

 احل٤مومظ وصححف .اجلرر هق: هذا واًمقًمٞمد .ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح،

 وهق حتًٞمٜمف: قمغمش 431/ 2"»اًمًٜمـ خمتٍم"ذم اعمٜمذري واىمتٍم ".اإلص٤مسم٦م"ذم

  .وٕمٞمػ اعمت٘مدم اًمؽمُمذي إؾمٜم٤مد سم٠من وسح! ىمّمقر

 جي٥م وأنف أجْم٤ًم، احل٤مئض قمغم اًمقداع ـمقاف وضمقب: احلدي٨م فم٤مهر أن واقمٚمؿ

 هل٤م سم٤مًمؽمظمٞمص صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد ًمٙمـ! ومتٓمقف شمٓمٝمر طمتك آٟمتٔم٤مر قمٚمٞمٝم٤م
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 اخلٓم٤مب ىم٤مل وًمذًمؽ. اإلوم٤مو٦م ـمقاف ذًمؽ ىمٌؾ ـم٤موم٧م أهن٤م دام ُم٤م سم٤مٟٓمٍماف:

 ":اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل"ذم

 وذم ٟمٗمس، اًمزُم٤من ذم يم٤من إذا احل٤مئض: ذم آظمتٞم٤مر ؾمٌٞمؾ قمغم وهذا: ىمٚم٧م

 ظمؼم سمدًمٞمؾ وداع: همػم ُمـ شمٜمٗمر أن هل٤م يم٤من اًمًػم: أقمجٚمٝم٤م إذا وم٠مُم٤م ُمٝمٚم٦م، اًمقىم٧م

 وأمحد، واًمِم٤مومٕمل، وإوزاقمل، ُم٤مًمؽ،: احل٤مئض قمغم وداع ٓ إٟمف: ىم٤مل وممـ. صٗمٞم٦م

 شمٚمؽ وُمـ: ىمٚم٧م .ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل ويمذًمؽ اًمرأي أصح٤مب ىمقل وهق وإؾمح٤مق،

 آظمر يٙمقن أن اًمٜم٤مس أُمر :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م

 وذم ش.93/ 4» ُمًٚمؿ أظمرضمف .احل٤مئض اعمرأة قمـ ظمٗمػ أنف إٓ سم٤مًمٌٞم٧م: قمٝمدهؿ

 ورواه .شسم٤مًمٌٞم٧م قمٝمده آظمر يٙمقن طمتك أطمد يٜمٗمرن ٓ»:ُمرومققم٤مً  قمٜمف ًمف رواي٦م

 احلٞمض: إٓ :وزاد أجْم٤ًم، قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 423/ 7» اًمٓمح٤موي

 اسمـ ورواه .وهمػمهش 944» اًمؽمُمذي وصححف .- ط - اهلل رؾمقل هلـ رظمص

 إٓ سم٤مًمٌٞم٧م: قمٝمده آظمر ومٚمٞمٙمـ اًمٌٞم٧م: طم٩م ُمـ":سمٚمٗمظش 3888"»اًمّمحٞمح٦م"ذم طم٤ٌمن

  .- ط - اهلل رؾمقل هلـ رظمص احلٞمض،

 (.93-92/ 71/7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 زمَد لٌٗقف عاد شمؿ زمٓده إىل ورصمع القداع ؿمقاف يٌػ مل وـ

 آزدضمام اًّ٘اء

 ةُم٤ٌمذ ُمٜمك ُمـ يٜمٗمرون وإٟمام قداع،اًم ـمقاف يٓمقومقن ٓ اًمٜم٤مس سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 .اًمقداع ـمقاف ًمٞمٓمقومقا  اًمزطم٤مم خيػ قمٜمدُم٤م أج٤مم سمٕمد يٕمقدون صمؿ ضمدة، إمم

 قمٝمد آظمر ًمٞمٙمـ» وداع ـمقاف ًمٞمس هذا يمٞمٗمٝمؿ، قمغم! اهلل ؿم٤مء ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ومٝمذا ويٓمقف يرضمع صمؿ سمٚمده إمم يٕمقد أن أُم٤م هق، هذاش اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م أطمديمؿ

 .اًمقاضم٥م اًمٓمقاف هق وًمٞمس ٟمٗمؾ ـمقاف

 اًمٓمقاف؟ ىمْم٤ًمء ي٘مع ٓ :ُمداظمٚم٦م
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 .ٓ :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف؟ ُم٤مذا :ُمداظمٚم٦م

 هذا ُمثؾ إمم أظمرى ُمرة يٕمقد وٓ اهلل، إمم يتقب أن إٓ قمٚمٞمف ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .آطمتٞم٤مل

 (17:75:53( /ب26) ضمدة ومت٤موى)

  القداع؟ ؿمقاف يٓزوف هؾ آفاقل عـ يج الذي اظمْل

 قمٚمٞمف إوم٤مق، أصح٤مب ُمـ ُم٤مت رضمؾ قمـ طم٩م إذا اعمٙمل، اًمرضمؾ هؾ اًم٤ًمئؾ:

 وداع؟ ـمقاف

 أجش؟ أصح٤مب ُمـ اًمِمٞمخ:

 قمٚمٞمف ومٝمؾ ُم٤مت، آوم٤مىمل رضمؾ قمـ طم٩م ُمٙمل هق يٕمٜمل رضمؾ آوم٤مىمل، اًم٤ًمئؾ:

 وداع؟ ـمقاف

 .آوم٤مىمل قمٜمف اعمحجقج أن دام ُم٤م سمد ٓ أجقه، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 36: 13/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 لَٓٔتٔر؟ واصمب القداع ؿمقاف هؾ

 ومٛمـ قمثٞمٛملم، اسمـ درس طمي سمٕمْمٝمؿ يم٠من رُمْم٤من، ذم اًمٕمٛمرة ذم ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقداع ـمقاف وضمقب أوضم٥م قمٚمٞمف، اًمِم٤ٌمب َأْوَرُدوه٤م اًمتل إؾمئٚم٦م ظمالل

 .ىمًٛملم واٟم٘مًٛمقا  اظمتٚمٗمقا  وسم٤مًمت٤مزم ًمٚمُٛمْٕمَتِٛمر،

 ُملم؟ اًمِمٞمخ:

ٟمٜم٤م، هؿ ُمداظمٚم٦م:  ...أظمذ واطمد ويمؾ سمٞمٜمٝمؿ، ومٞمام ُمِم٤مطمٜم٤مت طمدث ورسمام إظمقا

َتٜمَْٙمرات ُمـ ومٝمذا ُمِم٤مطمٜم٤مت، طمدوث أُم٤م اًمِمٞمخ: ًْ  .اعمُ



 464   اًمقداع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ...سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م ُمٜمؽ اًمّم٤مذم اجلقاب... ُمداظمٚم٦م:

ًُمقنَ  َوٓ﴿: ي٘مقل اهلل ٕن اًمّم٤مذم: اجلقاب يٗمٞمد ٓ اًمِمٞمخ: َّٓ *  خُمَْتٚمِِٗملمَ  َيَزا ـْ  إِ  َُم

 [.779-778:هقد] ﴾َرسم َؽ  َرطِمؿَ 

 .يمذًمؽ أظمريـ ؿم٠من وؾمٞمٙمقن اًم٘مْمٞم٦م، هذه ذم اظمتٚمٗمقا  إوًملم اًمٕمٚمامء يٕمٜمل

 ٕن ًمٚمٛمٕمتٛمر: سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقداع ـمقاف وضمقب قمغم دًمٞمؾ ٓ أنف: ٟمرى ٟمحـ

 إمم اًمرضمقع قمغم وقمزم ُمٜم٤مؾمٙمف ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا ُمٕملم، ُمقؾمؿ ًمف يم٤محل٩م ًمٞمس آقمتامر

ع أن قمٚمٞمف وضم٥م سمٚمده  .اًمًٜملم ـمقال ومتتٙمرر اًمٕمٛمرة أُم٤م َرسم ف، يمٕم٦ٌم ُيَقد 

 ( 11: 18: 17/   765/  واًمٜمقر اهلدى) 

ّٗة القداع وؿمقاف اإلفاضة ؿمقاف زمني اجلٔع
ِ  واضمدة زمِٕ

 وهؾ واطمدة، سمٜمٞم٦م اًمقداع وـمقاف اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم اجلٛمع جيقز هؾ اًم١ًمال:

 قمنم؟ اًمث٤مين اًمٞمقم إمم شم٠مظمػمه جيقز

 اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف ُم٤مذا؟ شم٘مقل اًمِمٞمخ:

 .قمنم اًمث٤مين اًمٞمقم إمم ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 يٖمٜمل ٓ أنف: »ىم٤مقمدة وهٜم٤مك إيراده، يٙمثر اًم١ًمال هذا أن يٌدو هذا اًمِمٞمخ:

 أن يٛمٙمـ هؾ: أن واًم١ًمالش ُمًتح٥م قمـ واضم٥م يٖمٜمل وىمد واضم٥م، قمـ واضم٥م

 اًمقداع ـمقاف يم٤من ًمق: ٟم٘مقل اًمقداع، ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف احل٤مج يًتٖمٜمل

 قمغم ويزيد اإلوم٤مو٦م، ـمقاف وهق اًمٗمرض ىمٚمٌف ذم يٜمقي أن يٙمٗمل ٟم٘مقل يمٜم٤م ؾمٜم٦م،

 اًمقداع ـمقاف أن اومؽماض قمغم هذا اًمقداع، ـمقاف اًمًٜم٦م أداء هل أظمرى ٟمِٞم٦َّمً  ذًمؽ

 ـمقاف وسملم سمٞمٜمف ووَم٤مِرٌق  ،ط اًمٜمٌل سمف أُمر واضم٥م اًمقداع ـمقاف وًمٙمـ ؾمٜم٦م،

ة سمد ٓ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ومجٕمؾ اإلوم٤مو٦م،  أن ُمـ هل٤م سمد ٓ طم٤مو٧م، ًمق احل٤مئض ًمٚمٛمرأ

 وشمٓمقف شمتٓمٝمر طمتك احلٞمض، هب٤م ـم٤مل ُمٝمام طم٤مئض وهل شمٓمقف ٓ وأن شمت٠مظمر

 . ـم٤مهراً  اإلوم٤مو٦م ـمقاف
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 َّتٗمٞمٗم٤مً  احل٤مئض اعمرأة قمـ وضمقسمف احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أؾم٘مط وم٘مد اًمقداع ـمقاف أُم٤م

 .قمٜمٝم٤م رهب٤م ُمـ

 ُمٜمٝمام يمالً  ٕن اًمقداع: ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف آيمتٗم٤مء جيقز ٓ: وم٢مذاً 

 .اإلوم٤مو٦م ـمقاف وهق أظمر، ُمـ أوضم٥م وأطمدمه٤م واضم٥م،

 (. 11: 56: 36/ 385/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلفاضة؟ زمٌقاف القداع ؿمقاف عـ آؽمتُٕاء يرشع هؾ

ش اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمديمؿ آظمر اضمٕمٚمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ُمداظمٚم٦م:

ر ومٛمـ : ىمٚمٜم٤م يمام اًمٓمقاف، سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمده آظمر أن قمٚمٞمف صدق وم٘مد اإلوم٤مو٦م ـمقاف َأظمَّ

 اًمريمٕمتلم؟ صالة سمٕمد إٓ اعمًجد ذم ضمٚمس ُم٤م أنف قمٚمٞمف صدق اًمٗمجر صغم ُمـ

ق ط اًمٜمٌل أن ًمقٓ هذا ٟم٘مقل يمٜم٤م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:  سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم وَمرَّ

: ىمٚمـ اإلوم٤مو٦م، ـمقاف شمٓمػ أخؿ: وم٘م٤مل طم٤مو٧م، ىمد إهن٤م ًمف ىمٞمؾ ح٤م ٟم٤ًمئف إلطمدى

 سمٞم٤مٟم٤مً  ط اًمٜمٌل جيٕمؾ أن اعمٛمٙمـ ُمـ ومٙم٤من إذًا، ومٚمتٜمٗمر: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٟمٕمؿ،

 ذًمؽ ذم ومٞمٜمقي اًمقداع، ـمقاف اًمٓمقاف، هذا يتٙمٚمػ أن دون اعمًٚمؿ أن ذم واوح٤مً 

 سمٓمقاف آؾمتٖمٜم٤مء اعم٘مّمقد أن ًمٜم٤م ئمٝمر ومال اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ُمع اًمقداع ـمقاف

 آظمر اضمٕمٚمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اعم٘مّمقد وإٟمام اًمقداع، ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م

 ش.اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمديمؿ

 اىمْمقا  وإٟمام شمٜمٓمٚم٘مقن، صمؿ طم٤مضم٤مشمٙمؿ سمٕمض شم٘مْمقن صمؿ اًمٓمقاف دمٕمٚمقا  ٓ: أي

 وآظمر أُمريمؿ آظمر يٙمقن سمحٞم٨م ُمٙم٦م، ُمـ ًمٚمخروج أنٗمًٙمؿ وهٞم١موا يُمٚم ٝم٤م طم٤مضم٤مشمٙمؿ

 آؾمتٖمٜم٤مء سمذًمؽ يٕمٜمل وًمٞمس احلدي٨م، ُمـ ٟمٗمٝمٛمف اًمذي هذا اًمٓمقاف، قمٝمديمؿ

 .ٟمٕمؿ. اًمقداع واضم٥م قمـ اإلوم٤مو٦م سمقاضم٥م

 (11: 22: 55/ 386/ واًمٜمقر اهلدى) 
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  اإلفاضة وع القداع ؿمقاف زمني اجلٔع ضمْؿ

 ؟....اإلوم٤مو٦م ُمع اًمقداع ـمقاف سملم اجلٛمع يٛمٙمـ هؾ :اًم٤ًمئؾ

 اإلوم٤مو٦م ـمقاف ٕن اإلوم٤مو٦م: ـمقاف ُمع اًمقداع ـمقاف مجع جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 ًمٕمذر يً٘مط ىمد واضم٥م، اًمقداع وـمقاف سمف، إٓ احل٩م يّمح ٓ احل٩م، أريم٤من ُمـ ريمـ

 أؾم٘مط وم٘مد أضمٚمٝم٤م، ُمـ شمت٠مظمر  ًمـ اًم٘م٤مومٚم٦م أن شمْمٓمر ىمد اًمتل اًمٜم٤ًمء ُمـ يم٤محل٤مئض

 وهل اإلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد يم٤مٟم٧م اًمتل احل٤مئض قمـ اًمقداع ـمقاف ط  اًمٜمٌل

 قمـ ومرض يٖمٜمل وٓ واضم٥م، قمـ واضم٥م ُيْٖمٜمل ٓ: »ىم٤مقمدة ومخذوه٤م ومٚمذًمؽ ـم٤مهر:

 أجْم٤مً  وهذه اًمتٕمٌػم، ذم شمٗمٜمـ هق وإٟمام واطمد، ُمٕمٜمك واًمقاضم٥م اًمٗمرض وُمٕمٜمكش ومرض

 .أجْم٤مً  أنٗمًٙمؿ قمغم وٓ ٟمٗمز قمغم أـمٞمؾ أن أريد ومال أظمرى، شمٗم٤مصٞمؾ هل٤م

 اًمقداع ـمقاف ٕن اًمقداع: ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ُيْٖمٜمِل ٓ: اخلالص٦م وإٟمام

 .واضم٥م

 (11: 28: 34/ 377/واًمٜمقر اهلدى)



 الترصيب
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 ؽمٕة التحيٗب

 .(اًمٜمٗمر قمِمٞم٦مش إبٓمح» سمـ اًمٜمزول اًمًٜم٦م ُمـ)

 . ؾمٜم٦م اًمتحّمٞم٥م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 :[ىم٤مل صمؿ

 ُمـ ُمّمقرة ٟمًخ٦م قمغم طمّمقزم ومقر احلدي٨م هذا َّتري٩م إمم سم٤مدرت وًم٘مد

 ؿم٤مهدا وًمٙمقٟمف وهمػمهؿ، اعمخرضملم ُمـ أورده ُمـ وىمٚم٦م ًمٕمزشمف، شإوؾمط اعمٕمجؿ»

: ىمٚم٧م. ؾمٜم٦م اًمتحّمٞم٥م يرى يم٤من قمٛمر اسمـ أن ٟم٤مومع قمـش 85/  4» ُمًٚمؿ رواه ح٤م ىمقي٤م

 اًمِم٤مهد هبذا رأجف ومت٘مقى قمٜمٝمام، اهلل ريض أبٞمف ُمـ ذًمؽ شمٚم٘مك قمٛمر اسمـ ومٙم٠من

 ذقمٞم٦م قمغم اًمدًٓم٦م ذم أىمقى أنف اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم سمخ٤مف وًمٞمس. قمٛمر قمـ اًمّمحٞمح

 ذم طمتك ط ًمف آشم٤ٌمع ذم شمقؾمٕمف ُمـ هذا قمـ قمرف ح٤م اسمٜمف، رأي ُمـ اًمتحّمٞم٥م

 ذيمر وىمد يمثػمة، ذًمؽ قمغم وإُمثٚم٦م ىمّمدا، ٓ اشمٗم٤مىم٤م ط ُمٜمف وىمٕم٧م اًمتل إُمقر

 اشم٤ٌمع قمـ هنٞمف ذًمؽ قمغم يدل يمام قمٛمر أبٞمف سمخالف ششمرهمٞمٌف» أول ذم اعمٜمذري سمٕمْمٝم٤م

 ؾمٜم٦م أهن٤م يٕمٜمل أنف إمم اًم٘مٚم٥م اـمٛم٠من ؾمٜم٦م، اًمتحّمٞم٥م أن ضمزم هق وم٢مذا ،أصم٤مر

 هريرة أب قمـ اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف ُم٤م وي١ميده ٓؾمٞمام سمذًمؽ، اسمٜمف ىمقل ُمـ أيمثر ُم٘مّمقدة

 طمٞم٨م يمٜم٤مٟم٦م سمٜمل سمخٞمػ همدا ٟم٤مزًمقن ٟمحـ»: سمٛمٜمك وٟمحـ ط اهلل رؾمقل ًمٜم٤م ىم٤مل: ىم٤مل

 وسمٜمل ه٤مؿمؿ سمٜمل قمغم حت٤مًمٗم٧م يمٜم٤مٟم٦م وسمٜمل ىمريِم٤م أن وذًمؽ. شاًمٙمٗمر قمغم شم٘م٤مؾمٛمقا 

 يٕمٜمل. ط اهلل رؾمقل إًمٞمٝمؿ يًٚمٛمقا  طمتك ي٤ٌميٕمقهؿ وٓ يٜم٤ميمحقهؿ ٓ أن اعمٓمٚم٥م

 ط اًمٜمٌل وم٘مّمد: شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل .عمًٚمؿ واًمًٞم٤مق. اًمتحّمٞم٥م سمذًمؽ

 هلل واًمٕمداوة اًمٙمٗمر، ؿمٕم٤مئر ومٞمف أفمٝمروا اًمذي اعمٙم٤من ذم اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر إفمٝم٤مر

 ذم اًمتقطمٞمد ؿمٕم٤مر ي٘مٞمؿ أن :قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات قم٤مدشمف يم٤مٟم٧م وهذه. ورؾمقًمف

 اًمالت ُمقوع اًمٓم٤مئػ ُمًجد يٌٜمك أن ط أُمر يمام واًمنمك اًمٙمٗمر ؿمٕم٤مئر ُمقاوع

 .واًمٕمزى

 أنف قم٤ٌمس اسمـ وقمـ سمًٜم٦م، ًمٞمس إبٓمح ٟمزول أن قم٤مئِم٦م قمـ ُمًٚمؿ رواه ُم٤م وأُم٤م 
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. اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم أن: إول: سمجقاسملم اعمح٘م٘مقن قمٜمف أضم٤مب وم٘مد. سمٌمء ًمٞمس

 يٚمزم ومال اعمٜم٤مؾمؽ ُمـ ًمٞمس أنف أراد اًمٜم٤مذم أن وذًمؽ ،سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤موم٤مة ٓ أنف: وأظمر

. سمذًمؽ اإلًمزام ٓ ،ط سم٠مومٕم٤مًمف اًمت٠مد قمٛمقم ذم دظمقًمف أراد واعمث٧ٌم رء، سمؽميمف

 واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سمف يّمكم أن ويًتح٥م» ش:477/  3» قم٘مٌف احل٤مومظ ىم٤مل

 . شقمٛمر واسمـ أنس طمدي٨م قمٚمٞمف دل يمام اًمٚمٞمؾ سمٕمض سمف ويٌٞم٧م واًمٕمِم٤مء،

 748 و سم٤مب - 83/  احل٩م يمت٤مب» شاًمٌخ٤مري ًمّمحٞمح خمتٍمي» ذم ومه٤م: ىمٚم٧م

 اًمٌٓم٤مح قمغم وجيٛمع وادهي٤م، ُمًٞمؾ وهق ُمٙم٦م، أبٓمح يٕمٜمل ش:إبٓمح» ش.سم٤مب -

. وسمٓمح٤مءه٤م ُمٙم٦م أب٤مـمح يٜمزًمقن اًمذيـ هؿ اًمٌٓم٤مح، ىمريش: ىمٞمؾ وُمٜمف وإب٤مـمح،

 إبٓمح إمم خمرضمف اًمذي اًمِمٕم٥م وهقش اعمحّم٥م» سمـ اًمٜمزول ش:اًمتحّمٞم٥م» و شهن٤مي٦م»

 ش.يمٜم٤مٟم٦م سمٜمل ظمٞمػ» أجْم٤م وهق. وُمٜمك ُمٙم٦م سملم

 (.385-383/ 6/7)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 احلخ مبطالت
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  احلج وبٌالت

َتٓم٤مع هؾ ُمداظمٚم٦م: ًْ  :سم٠مُمريـ احل٩م ُمٌٓمالت طمٍم ُي

 .احل٩م أريم٤من ُمـ ريمـ شمرك: إول

 ذًمؽ؟ صح إن اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة رُمل ىمٌؾ اجلامع وىمقع: واًمث٤مين

 اًمرأي ٕن ٟمتٌٜم٤مه: ممٙمـ رأي قمٜمدٟم٤م ًمٞمس اًمث٤مين أُم٤م ُمٕمروف، أُمر هذا اًمِمٞمخ:

 دًمٞمؾ هٜم٤مك ًمٞمس ي٘مقًمقن أهنؿ أراء سمٕمض ذم ًمٙمـ ًمٚمح٩م، ُمٌٓمؾ هذا أن اعمِمٝمقر

ي اًمٌح٨م ُمـ رء إمم وحتت٤مج طم٤ًمؾمٞم٦م، وومٞمٝم٤م ِدىم٦َّم ومٞمٝم٤م واعم٠ًمخ٦م اإلوم٤ًمد، قمغم  اجِلد 

 يمذا سمقىم٧م اًمٗم٤ًمد وحتديد سم٤مجلامع، احل٩م سمٗم٤ًمد ىم٤مًمقا  اًمذيـ ُم٠مظمذ عمٕمروم٦م واًمقاؾمع

 .هذا عمثؾ سمٕمد شمٗمرهم٧م ُم٤م وأن٤م يمذا، وىم٧م دون

 .أريم٤مٟمف ُمـ ريمـ شمرك ذم احل٩م ُمٌٓمالت طمٍم يٌ٘مك: إذاً  ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٗمًد همػم اًمقطء أن شمٌٜمٞمٜم٤م إذا ي٘م٤مل هذا اًم١ًمال، هذا وارد همػم اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٛمقم وضمف قمغم ُمداظمٚم٦م:

 .سم٤مًمقطء أو ريمـ سمؽمك وم٤ٌمٓصمٜملم يٗمًد أنف صح إن يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ( 11: 56: 28/   764/  واًمٜمقر اهلدى)

 زماجلامع؟ احلج يِسد هؾ

  :[اإلوام قال]

 سم٤مجلامع، واًمٕمٛمرة احل٩م إوم٤ًمد قمغم اإلمج٤معش 42/  4» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ٟم٘مؾ ىمد

 ُم٤م ذايمرا: يٙمقن سم٠من وىمٞمده ،ش42 ص» شاإلمج٤مع ُمراشم٥م» ذم طمزم اسمـ ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف

 .ًمٚمح٤مج سمٕمروم٦م اًمقىمقف وىم٧م ي٠مت ومل ُمٙم٦م، اعمٕمتٛمر ي٘مدم مل
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 ومٝمق صح: وم٢مذا اإلمج٤مع، هذا صح٦م وم٤مًمٔم٤مهر سمٌمء: اإلؾمالم ؿمٞمخ يتٕم٘مٌف ومل

 .أقمٚمؿ واهلل اًمٗم٤مؾمد، قمغم اًمدًمٞمؾ

 ُمـ رء سمٗمٕمؾ يٌٓمؾ ٓ أنفش 28 ص» شاًمّمٞم٤مم» رؾم٤مًم٦م ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وذيمر

 ىمقزم أفمٝمر وهق»: ىم٤مل همػمه: وٓ اجلامع ٓ خمٓمئ٤م: وٓ ٟم٤مؾمٞم٤م ٓ اعمحٔمقرات:

 .شاًمِم٤مومٕمل

 (19/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

  الًّاء؟ يٓزوف هؾ ضمجف زمٌؾ وـ

 . ىمْم٤مؤه يٚمزُمف هؾ طمجف سمٓمؾ ُمـ :اًم٤ًمئؾ

 .ٓسمد :اًمِمٞمخ

 ( 11: 27: 26/   564/  واًمٜمقر اهلدى)



 الدماء
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 دواء أم دم يٓزوف هؾ واصمبات، عدة احلج دم سمرك

 شمرك: ُمثالً  دُم٤مء؟ أم دم يٚمزُمف هؾ واضم٤ٌمت، قمدة احل٩م ذم شمرك ُمـ اًم١ًمال:

 اًمٕم٘م٦ٌم؟ مجرة َيْرمِ  مل إول اًمٞمقم وذم سمٛمٜمك، اعمٌٞم٧م وشمرك سمٛمزدًمٗم٦م، اعمٌٞم٧م

 أهؾ قمـ ومْمالً - اًمٕمٚمؿ ـمالب ُمـ أرضمق :اًم١ًمال هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل أن٤م اًمِمٞمخ:

 ُم٠ًمخ٦م ذم يٌحثقن ىمد ٕهنؿ جي٥م: ٓ أو دم جي٥م هؾ وم٘مط ًمٞمس ُيَدْٟمِدٟمقا  أن -اًمٕمٚمؿ

 ومٞمف، ظمالف ٓ ومٞمام اًمٌح٨م يٌدؤوا أن وم٠مرضمق ظمالف، ُمقوع إهن٤م ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ

 شمرك إذا قمام ومْمالً  احل٩م، واضم٤ٌمت ُمـ واضم٤ٌمً  شمرك ُمـ ي٠مثؿ هؾ: ٟمت٤ًمءل أن وهق

 ٓ؟ أم أج٠مثؿ احل٩م، واضم٤ٌمت ُمـ واضم٤ٌمت

 قمغم اًمٙمالم اقمتٞم٤مد ٕن ٓ، أم َدم قمٚمٞمف وًمٞمس اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اًمٌدء يٜمٌٖمل هٜم٤م ُمـ

د ًم٘مد ٓ؟ أم دم قمٚمٞمف هؾ: أي إول، اًمٜمحق  ُمـ سمٙمثػم سم٤مًم٘مٞم٤مم اًمت٤ًمهؾ قمغم اًمٜم٤مس قَمقَّ

 اعمخ٤مًمٗم٦م إصمؿ ُمـ اخلالص ُمـ خمرضم٤مً  ًمف جيد أنف ٟمٗمًف ىمرارة ذم يِمٕمر ٕنف اًمقاضم٤ٌمت:

 سمف، ي٘مقل ُمـ اًمدم إجي٤مب اًمدم، أن وسمخ٤مص٦م دم قمٚمٞمؽ: ًمف ي٘م٤مل سم٠من اًمقاضم٥م، وشمرك

 يم٤من إذا ومٞمام يتٌٜمك أن يٛمٙمـ إٟمام ذيمره، اًم٤ًمسمؼ قم٤ٌمس اسمـ أثر قمغم سمٜم٤مء ومٞمف ويتقؾمع

ً، اًمقاضم٤ٌمت ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمرك  سملم ضمداً  يمٌػماً  ومرىم٤مً  أضمد وم٠من٤م قمٛمداً  شمريمٝم٤م يم٤من إذا أُم٤م ؾمٝمقا

 همػم ومٞمٙمقن اًمقاضم٥م، شمرك يتٕمٛمد ٓ ُمـ وسملم آصماًم، ومٞمٙمقن اًمقاضم٥م شمرك يتٕمٛمد ُمـ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ظمٓم٠ًم، يٛمٞمٜم٤مً  أو همٛمقؾم٤مً  يٛمٞمٜم٤مً  حيٚمػ ُمـ يَمَٛمثؾ هذيـ َُمَثؾ آصمؿ،

ر ظمػم، هق اًمذي ومٚمٞم٠مت ُمٜمٝم٤م، ظمػماً  همػمه٤م رأى صمؿ يٛملم قمغم طمٚمػ ُمـ»  قمـ وًمُٞمَٙمٗم 

 ش. يٛمٞمٜمف

ع إٟمام اًمٞمٛملم ومٙمٗم٤مرة  ُمـ أُم٤م وم٠مظمٓم٠مه، ظمػماً  أراد اًمذي احل٤مًمػ هذا ُمثؾ ذم شُمنْمَ

ش سمالىمع اًمدي٤مر شمدع اًمٖمٛمقس اًمٞمٛملم: »إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ومٝمق يم٤مذسم٤مً  طمٚمػ

 خمرج ًمف ومٚمٞمس اإلصمؿ، ذم اٟمٖمٛمس ىمد احل٤مًمػ ٕن يمٗم٤مرة: هل٤م ًمٞمس اًمٖمٛمقس وم٤مًمٞمٛملم

 ُمـ سمٙمثػم اإلظمالل ُمٜمٝمؿ يٙمثر اًمذيـ أوئلؽ يمذًمؽ اًمٜمّمقح، سم٤مًمتقسم٦م إٓ ُمٜمف

 ٓ وه١مٓء ؾمٞمئ٤مهتؿ، هبؿ وأطم٤مـم٧م إصمٛمٝمؿ، هبؿ أطم٤مط ىمد ه١مٓء احل٩م، ذم اًمقاضم٤ٌمت

ح أن يٜمٌٖمل ًِ  إُم٤م ٟمٕمٚمٛمٝم٤م اًمتل اًمٙمٗم٤مرة ٕن يمٗم٤مرة: قمٚمٞمؽ: هلؿ ٟم٘مقل سم٠من اعمج٤مل هلؿ ُٟمْٗم
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 ًمٌمء يمٗم٤مرة يٙمقن أن أو اعمتٕم٦م، هدي يمٛمثؾ وضمؾ قمز هلل اًمِمٙمر سم٤مب قمغم شمٙمقن أن

 أو ًَمـِحٚم٘مف، ضورةً  جيد طمٞمٜمام اًمرأس طمٚمؼ يمٛمثؾ ذًمؽ اإلٟم٤ًمن، ومٞمف ي٘مع أن يْمٓمر

 اإلظمالل هذا ومٙمٗم٤مرة قمٛمرشمف، أو طمجتف ذم يًتٛمر أن يًتٓمع ومٚمؿ ُأطْمٍِم  اًمذي اًمرضمؾ

م أن هق ذاك أو  صمؿ آصماًم، سمذًمؽ ويٙمقن اًمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م يتٕمٛمد أن أُم٤م ومدي٤ًم، أو هدي٤مً  ُيَ٘مد 

 يًت٘مٞمؿ ومال سمذًمؽ، يٚمزُمٜم٤م ٟمص قمٜمدٟم٤م ًمٞمس أنف ُمع هذا دم، قمٚمٞمؽ سم٠من خمرضم٤مً  ًمف ُٟمْخِرج

 قمغم ؾم٤مقمد ُم٤م ويمؾ ورؾمقًمف، اهلل إـم٤مقم٦م قمغم اًمٜم٤مس طمض ذم اًمنميٕم٦م شمقضمٞمٝم٤مت ُمع

ع وٓ طمد، ًمف ُيقوع أن يٜمٌٖمل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم خم٤مًمٗم٦م  .ٟمٕمؿ. ومٞمف ُيَتقؾمَّ

 يٙمقن أٓ.. ٟمًٙم٤مً  شمرك ُمـ: قم٤ٌمس اسمـ ٕثر سم٤مًمٜم٦ًٌم اهلل، أقمزك! ؿمٞمخٜم٤م اًم١ًمال:

٦ٌَّم: ص٤مطم٥م طمدي٨م قمـ خيتٚمػ وهبذا ُمتٕمٛمدًا، ٟمًٙم٤مً  شمرك ُمـ: ىمقًمف ُمـ اعم٘مّمقد  اجلُ

 سم٤محلٙمؿ؟ ضم٤مهالً  يم٤من ٕنف

ىمقن ٓ اًمدُم٤مء يقضمٌقن اًمذيـ اًمِمٞمخ:  يمؾ وقمغم اعمخٓمئ، وسملم اعمتٕمٛمد سملم ُيَٗمر 

 .ُمٜمف طِمؾ   ذم ومٜمحـ ي١ميده، ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م ذم ٟمجد مل ُمقىمقف، قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: طم٤مل

 ( 11: 17: 21/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 زمف؟ خُيَؾ ُُ٘سؽ كؾ دم الدم جيب هؾ

ٙم٤مً  شمرك ُمـ: »قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م اًم١ًمال: ًُ ق ُٟم  ُم٤مش  دُم٤مً  ومٚمػُمِ

٦م  ؟شٟمًٙم٤مً : »سم٘مقًمف اعم٘مّمقد وُم٤م اًمرومع، طمٙمؿ ًمف وهؾ احلدي٨م، هذا ِصحَّ

 ومٝمق ُمقىمقف، طمدي٨م أنف ذًمؽ ومٌٞم٤من سم٤محلدي٨م أردٟم٤م إذا اًمّمح٦م أُم٤م اًمِمٞمخ:

 يٜمٌٖمل ومحٞمٜمئذٍ  ُمقىمقوم٤ًم، يم٤من وإذا قمٚمٞمف، ُمقىمقوم٤مً  قم٤ٌمس اسمـ قمـ رواي٦م اإلؾمٜم٤مد صحٞمح

ئف، سمٕمض ذم وًمق خي٤مًمٗمف ُم٤م اعمرومقع ذم هٜم٤مك يقضمد هؾ ٟمٜمٔمر أن  ذًمؽ سمٕمد ًمٜمّمؾ أضمزا

 .ٟمتٌٜم٤مه ٓ أن أو اعمقىمقف هذا ٟمتٌٜمك أن إمم

 ط اًمٜمٌل رآه اًمذي إقمراب ذًمؽ ىمّم٦م وهمػمه اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وضمدٟم٤م ًم٘مد

ٌ ل ٦ٌَّم ًمٌس وىمد سم٤مًمٕمٛمرة، ُيَٚم خ٤مً  ضُم : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل سم٤مًمٓمٞم٥م، ُُمَتْمٛم 
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 اًمٜمٌل ي٠مُمره ومل ،شطمجتؽ ذم شمّمٜمع ُم٤م قمٛمرشمؽ ذم واصٜمع هذه، ضمٌتؽ قمٜمؽ اٟمزع»

 هذا ُمثؾ قمغم اًمدم هذا ُمثؾ يٗمروقن اًمٞمقم اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػماً  أن ُمع سمدم، ط

 وضمدٟم٤م ومٚمام إطمراُمف، سمٕمد سم٤مًمٓمٞم٥م يتٓمٞم٥م أن أو اًمٕم٤مدي٦م صمٞم٤مسمف يٚمٌس أن وهق اإلظمالل،

 أن ُمـ طِمؾ   ذم ٟمحـ: ىمٚمٜم٤م قم٤ٌمس، اسمـ أثر سمف يقطمل مم٤م ؿمٞمًئ٤م قمٚمٞمف يقضم٥م مل ط اًمٜمٌل

 اعمخ٤مًمػ أو اجل٤مهؾ يٚمزم ٓ سم٠منف ُيِْمٕمرٟم٤م اًمٌخ٤مري طمدي٨م أن دام ُم٤م إثر، هبذا ٟم٠مظمذ

 احِلَج٩م ذم قمٛمٚمٞم٤مً  ٓطمٔم٧م ىمد أنٜمل وسمخ٤مص٦م اًمدم، ُمـ رء احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ًمٜمًؽ

ٝم٤م أن زم اهلل يمت٥م اًمتل  إٓ طم٤مج خيٚمق ىَمٚمَّام أنف اح٤موٞم٤مت اًمًٜمقات ُمـ يمثػم ذم َأطُمجَّ

 يدان اًمتل إظمٓم٤مء سمٕمض ارشمٙم٤مب ُمـ يٜمجق ُمـ ىَمؾَّ  ٕنف سم٤مًمدُم٤مء: ُمث٘مؾ وهق ويرضمع

 .دُم٤مً  يٗمدي سم٠من يٙمٚمػ سم٠من سمًٌٌٝم٤م:

 .سمف سم٤مًمٕمٛمؾ ُمٙمٚمٗملم ًمًٜم٤م هذا قم٤ٌمس اسمـ أثر: ٟم٘مقل ًمذًمؽ

 (11: 56: 51/ 383/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 11: 41/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 جيب وهؾ احلج، دم القاصمب وسمرك اظمحٍقر فَؾ زمني الِرق

 احلج؟ دم طمًٌٙ  ارسمْب وـ كؾ ععم الدم

 احل٩م؟ ذم اعمحٔمقر وومٕمؾ اًمقاضم٥م، شمرك سملم اًمٗمرق ُم٤م :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل اعمٚم٘مل:

 قمـ ٟمجٞم٥م أن ٟمريد يمٜم٤م إذا: ٕنف اًمٗمرق: اًم١ًمال سم٘مك ٟم٤مطمٞم٦م، أي   ُمـ اًمِمٞمخ:

م، يم٤مرشمٙم٤مب اعمحٔمقر اًم١ًمال، فم٤مهر  أُمر ومذاك جي٥م، ُم٤م يمؽمك واًمقاضم٥م اعمَُحرَّ

 قمٚمٞمف- ىم٤مل يمام أثؿ، ارشمٙمٌف إذا اعمحرم هق واعمحٔمقر أثؿ،  شمريمف وم٢مذا سمف، ُم٠مُمقر

 اؾمتٓمٕمتؿ، ُم٤م ُمٜمف وم٠متقا  رء، ُمـ أُمرشمٙمؿ ُم٤م: »اعمِمٝمقر اعمٕمروف ىمقًمف ذم -اًمًالم

 . أثؿ وم٘مد ي٠ممتر مل ومٛمـ أثؿ، ىمد جيتٜم٥م مل ومٛمـ ،شوم٤مضمتٜمٌقه قمٜمف هنٞمتٙمؿ وُم٤م

 قمٜمديمؿ، ُم٘مٌقل صحٞمح ىمقٌل  واضم٤ٌمً  شمرك إذا احل٤مج قمغم اًمدم سم٢مجي٤مب اًم٘مقل وهؾ اعمٚم٘مل:

قمل ذًمؽ ذم قم٤ٌمس اسـم سم٠مثر يًتدل ُمـ سمٕمض أن وسمخ٤مص٦م  اعمرومقع؟ طمٙمؿ ًمف أن َيدَّ
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قمراب حلدي٨م ذًمؽ: ٟمرى ٓ ٓ، اًمِمٞمخ: ٌَّتف، ذم أطمرم اًمذي ٕا  -اًمًالم قمٚمٞمف- وم٠مُمره ضُم

تف، ذم يّمٜمع ُم٤م قمٛمرشمف ذم يّمٜمع وأن خيٚمٕمٝم٤م، سم٠من  .سمدمٍ  ي٠مُمره ومل طَمجَّ

٤مس اسمـ سم٠مثر ٟم٘مقل ومال: وًمذًمؽ ٜم٤م قم خ٤مري طمدي٨م وإٟمام سمف، ُمٚمزُملم وًًم ٦ًٌم هذا اًٌم  سم٤مًمٜم

 ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ رء ذم أظمٓم٠م ُمـ قمغم اًمدم إجي٤مب قمدم ُمقوقع ذم وىمدوشمٜم٤م أؾمقشمٜم٤م هق ًمألقمراب

 أُمتل قمـ ُوِوعَ : »شم٘مقل اًمتل اًم٘م٤مقمدة ُمع ويتج٤موب يٜمًجؿ اًمذي هق ذًمؽ أن ؾمٞمام ٓ احل٩م،

 .قمٚمٞمف اؾمتٙمرهقا  وُم٤مش واًمٜمًٞم٤من اخلٓم٠م

 (11: 51: 11/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 لٓحاج الدم سمركٖا دم جيب التل األؾمٗاء

 احل٤مج؟ يٗمٕمٚمٝم٤م مل إذا اًمدم، ومٞمٝم٤م جي٥م اًمتل إؿمٞم٤مء هل ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 صم٤مين رء ومٞمف و اًم٘مران أو اًمتٛمتع و اًمرأس، طمٚمؼ: وهل ُم٘مّمقرة، هل :األلباين

ٌُقن اًم٘مْمٞم٦م، هذه ذم ضمداً  يتقؾمٕمقن اًمٜم٤مس أُّم٤م حييين، ُم٤م أن  ظمٓم٠م يمؾ قمغم ومُٞمقضِم

ؽ يمؾ وقمغم ًُ ٜمّـ٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس وهذا قم٤مُمدًا، أو ؾم٤مهٞم٤مً  اإلٟم٤ًمن يؽميمف ُٟم  ً   اًم

 (11: 56: 45/   222/  واًمٜمقر اهلدى)

 احلجاج ععم القاصمبة الدواء

ع شمٕمٚمٛمقن ُمداظمٚم٦م:  طمٍم يٛمٙمـ ومٝمؾ احلج٤مج، سمٕمض قمغم اًمدُم٤مء إجي٤مب ذم اًمٜم٤مس شَمَقؾم 

 .اًمٗمدي٦م ودم واًم٘مران، اًمتٛمتع دم :أوًٓ  ذم احل٤مج قمغم دم٥م اًمتل اًمدُم٤مء

 .ُُم١ْمذٍ  رء أو عمرض ؿمٕمره طَمٚمؼ إذا احل٤مج قمغم وجي٥م :شما٘ٗاً 

 .سَمّري٤مً  صٞمداً  ىمتؾ إذا اعمحرم قمغم جي٥م اًمذي وهق اجلزاء، دم :شمالثاً 

 .آؿمؽماط قمدم قمٜمد اإلطمّم٤مر دم :رازمَاً 

 .إرسمٕم٦م هذا ؾمقى ٟمٕمٚمؿ ٓ اًمِمٞمخ:
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 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:





 واحليض احلاجة





 485 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   احل٤مضم٦م واحلٞمض 

ة اورأة ؾمْت  دم أو ضمٗض دم هق هؾ وٕٖا ٘زل دم دم ضماصم 

 اؽمتحاضة؟

ه :اًم٤ًمئؾ  ؿمٝمر يمؾ ُمـ واًمٕمنميـ اخل٤مُمس ذم احلٞمض وي٠متٞمٝم٤م احل٩م أرادت إُمرأ

رة احلٌقب وم٤مؾمتٕمٛمٚم٧م احل٩م: ُمٜم٤مؾمؽ ذم شمٙمقن اعمققمد هذا وذم قم٤مدة،  اعم١َُمظم 

 صٌٞمح٦م ذم قمٚمٞمٝم٤م ٟمزل وىمد اإلوم٤مو٦م، ـمقاف وـم٤موم٧م اعمٜم٤مؾمؽ، مجٞمع وأدت ًمٚمحٞمض،

ومٝم٤م صح هؾ اعم٤ًمء، ذم ٟم٘مٓمف اًمٜمحر يقم وهق اًمٞمقم هذا  رء؟ يٚمزُمٝم٤م وهؾ ـمقا

 احلٞمض ودم اؾمتح٤مو٦م، دم أو طمٞمض دم يٙمقن أن إُم٤م هذا اجلقاب :اًمِمٞمخ

 .حَتَْذره يم٤مٟم٧م ُم٤م ضم٤مءه٤م أهن٤م ذًمؽ ومٛمٕمٜمك يمذًمؽ يم٤من  وم٢من ي٤مسمس، أؾمقد

 إج٤مم؟ شمٜمتف ومل احلٞمض، ُمققمد ذم وهل ي٠متٞمٝم٤م أن آؾمتح٤مو٦م دم يمٞمػ :اًم٤ًمئؾ

 احلٌقب شم٠مظمذ إهن٤م ىمٚم٧م وأن٧م احلٌقب، سم٥ًٌم إُمر اظمتٚمػ هٜم٤م سمس :اًمِمٞمخ

 ٟمدرؾمٝمؿ سمِّدٟم٤م ه٤مذول اًمٜم٘مٓمتلم ضم٤مء يقم وم٢مذا اعمٞمٕم٤مد شم٠مظمر وومٕمال اعمٞمٕم٤مد، ًمت٠مظمػم

 ذًمؽ ومٛمٕمٜمك اًمٜم٤ًمء سملم ُمٕمروف هق اًمذي احلٞمض دم ُمـ يم٤مٟم٧م وم٢من واىمٕمٞم٦م، دراؾم٦م

، وًمق احلٞمض ضم٤مءه٤م وأهن٤م يم٤مومٞم٤م يٙمـ مل احلٌقب ومٕم٤مًمٞم٦م أن را  َدمَ  ًمٞمس يم٤من وإن ُُمَت٠مظم 

 .اؾمتح٤مو٦م دم ومٞمٙمقن يمرهي٦م، رائح٦م ًمف أؾمقد طَمْٞمضٍ 

٤ًٌم، أؾم٠مل أن أطم٧ٌٌم أن٤م ًمذًمؽ :اًم٤ًمئؾ ٤ًٌم وم٠ًمخ٧م ـمٌٞم  متٜمع احلٌقب هذه هؾ: ـمٌٞم

٤م؟ ُمٜمٕم٤م اًمدم ٟمزول  هذه أن هذا قمغم ومٌٜمٞم٧م شم٤مُم٤م، ٟمزوٓ اًمدم ٟمزول متٜمع ٟمٕمؿ،: ىم٤مل شم٤مُمًّ

 .طمٞمض دم ًمٞم٧ًم اًمٜم٘مٓم٦م

م ِصَٗم٦م إمم اًمٜمٔمر جي٥م ؾمٚمٞمؿ، همػم اًمٙمالم هذا :اًمِمٞمخ  سمٕمد أنؽ أن شمٗمؽمض اًمدَّ

 رأي ُمٜمتـ، أؾمقد ومٙم٤من رائحتٝم٤م أو اًمدم ًمقن هل٤م أو ًمؽ شمٞمنَّ  اًمٓمٌٞم٥م ؾم٠مخ٧م أن

 رأهي٤م؟ وإٓ اًمٓمٌٞم٥م

 اًمتٛمٞمٞمز؟ شمًتٓمع مل هل رسمام رأهي٤م،ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ
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 صدد ذم أن ٟمحـ ؿمٞمئ٤ًم، يٗمٞمدٟم٤م ُم٤م هذا اًمتٛمٞمٞمز، شمًتٓمٞمع رسمام و أظمل، ي٤م :اًمِمٞمخ

 ُم٤م ىمٌؾ اًمدم هذا صٗم٦م ٟمدرس أن اًمٕمٛمؾ احل٤مدصم٦م، هذه سمٛمثؾ وُمقضِمْئٜم٤م إذا ٟمٕمٛمؾ يمٞمػ

 دم أنف شمٌلم وإذا طم٤مئض، أهن٤م ومٛمٕمٜم٤مه طمٞمض، دم اًمدم هذا أن شمٌلم وم٢مذا اًمٓمٌٞم٥م، ٟم٠ًمل

 .وي٤ًمقمدٟم٤م ًمٚمٓمٌٞم٥م ٟمرضمع[ قمٚمٞمٜم٤م أؿمٙمؾ] إذا ُمًتح٤مو٦م، أهن٤م ومٛمٕمٜم٤مه اؾمتح٤مو٦م

 . اؾمتح٤مو٦م دم أم طمٞمض دم أهق شُمـَٛمٞم ز ومٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م، إمم رضمٕمٜم٤م..ٟمحـ :اًم٤ًمئؾ

 ٓ؟ أم طمٞمض دم هذا إن  درؾم٧م هل يٕمٜمل، يمٞمػ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

،  وآؾمتح٤مو٦م احلٞمض شمٕمرف اًمنميٕم٦م، درؾم٧م ُمتٕمٚمٛم٦م هل ٟمٕمؿ، أي :اًم٤ًمئؾ

 .إُمقر هذه سملم اًمٗمرق شمٕمرف

 آؾمتح٤مو٦م دم ـمٌٕم٤م،  شمٕمٛمؾ ُم٤مذا طمٞمض دم يم٤من ًمق :اجلقاب سمِْدَٟم٤م ؿمٞمخ، ي٤م يٕمٜمل

ومٝم٤م  شمٕمٛمؾ؟ ُم٤مذا أجْم٤مً  ؿمٙمٙمٜم٤م وإذا صحٞمح، ـمقا

وُمٝم٤م ـم٤مهر ومٝمل ـم٤مهر، يم٤مٟم٧م وم٢مذا سم٤مًمِمؽ، يزال ٓ اًمٞم٘ملم :اًمِمٞمخ  صحٞمح، وـمقا

 طمتك وشمٓمقف: شَمْٓمُٝمر طمتك شمٜمتٔمر أن ومٕمٚمٞمٝم٤م طمٞمض دم اًمدم أن فمٜمٝم٤م قمغم همٚم٥م وإذا

 .طمجٝم٤م يّمح



 الغري عً احلخ
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   اظمٗت؟ ععم القاصمب ُيسّط اظمٗت عـ احلج هؾ

 [:طمان صديؼ قال]

 إذا ؾمٞمام وٓ قمٜمدي، شمردد ومٛمحؾ اعمٞم٧م: قمغم اًمقاضم٥م يً٘مط ذًمؽ يمقن وأُم٤م

سم٦م وم٢من ىمراسمتف ُمـ ًمٞمس قمٜمف طم٩م اًمذي يم٤من  اًمقاضم٤ٌمت سمٌٕمض اًم٘مٞم٤مم ذم شم٠مثػم هل٤م اًم٘مرا

 اًمذي طمدي٨م ذم ويمام ،شوًمٞمف قمٜمف ص٤مم»: طمدي٨م ذم يمام اعمٞم٧م: قمـ احلل ُمـ اًمٌدٟمٞم٦م

 .حت٩م أن أظمتف ٟمذرت

 [:األلباين فَٓؼ]

 أن اؾمتٓم٤مع أنف أقمٜمل طمٞم٤مشمف: ذم ُم٘مٍما  قمٜمف اعمحجقج يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ :قٓت

  .حي٩م ومل حي٩م،

 (724/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 أواجلد األب عـ احلج ضمْؿ

شُمف ٕطمد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٛمرة، ُم٠ًمخ٦م ُمداظمٚم٦م:  قمغم ىم٤مدرة همػم ُمِمٚمقًم٦م قم٤مضمزة ضَمدَّ

 يٕمٜمل؟ ًمٜمٗمًف، يٕمتٛمر سمٕمدُم٤م قمٚمٞمف، يٕمتٛمر أنف ضم٤مئز يٕمٜمل أب أو ضمد أو. يٕمٜمل احلريم٦م

 ُمٜمٝم٤م وأطمرم إًمٞمٝم٤م رضمع إذا سمٕمٛمرشمف، ُمٜمف أطمرم اًمذي ُمٞم٘م٤مشمف إمم رضمع إذا اًمِمٞمخ:

ر أو احلج٤مج ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف وُم٤م ومال، وإٓ ضم٤مز وم٘مط وأُمف أبٞمف قمـ جمدداً   أهنؿ ُمـ اًمُٕمامَّ

 . قم٤مئِم٦م ُمًجد اًمٕم٤مُم٦م اصٓمالح وذمش اًمتٜمٕمٞمؿ» اًمنمع ذم اؾمٛمف ُمٙم٤مٟم٤مً  ي٘مّمدون

٤مج ه١مٓء ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ُم٤م ر أو احلُجَّ  أو طمجٝمؿ ي٘مْمقا  أن سمٕمد أهنؿ اًمُٕمامَّ

 هٜم٤مك ُمـ حيرُمقن صمؿ قم٤مئِم٦م، ُمًجد إمم أو اًمتٜمٕمٞمؿ إمم ُمٙم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مقن قمٛمرهتؿ،

 اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ٟمٕمؿ اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس ومٝمذا سم٤مًمٕمٛمرة، وي٠متقن ُمٙم٦م ويدظمٚمقن

 ُمـ ُمٕملم سمجٜمس ظم٤مص اًمرضم٤مل، دون اًمٜم٤ًمء ُمـ ُمٕملم سمجٜمس ظم٤مص اًمّمحٞمح٦م

 هـ هـ؟ ُمـ سمٌٕمْمٝمـ، وإٟمام قم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص٤مً  ًمٞمس: أي اًمرضم٤مل، دون اًمٜم٤ًمء
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 احل٩م، قمٛمرة شمٕمتٛمر أن شمًتٓمع ومٚمؿ سم٤محلٞمض، اعمٕمروف اًمِمٝمري٦م اًمٕم٤مدة أدريمٝمـ اًماليت

 ووم٤مضم٠مه٤م ـمرأ  ُم٤م إذا احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة سم٤مًمتٛمتع أطمرُم٧م يم٤مٟم٧م إذا متتٕمٝم٤م يٜم٘مٚم٥م هذه

 هذه ذم ومٝمل ُمٗمرد، طم٩م إمم متتٕمٝم٤م يٜم٘مٚم٥م هذه اًم٘مدوم، ـمقاف يدي سملم احلٞمض

 يمام شمّمقم أن وٓ شمّمكم أن شمًتٓمٞمع وٓ اًم٘مدوم ـمقاف شمٓمقف أن شمًتٓمٞمع ٓ احل٤مًم٦م

 .ُمٕمروف هق

 سمٓمقاف ضم٤مءت ـمٝمرت ُم٤م وم٢مذا يمٚمٝم٤م، احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ شم٘ميض طمتك هٙمذا ومتٔمؾ

ٝم٤م يٜم٘مٚم٥م وسمذًمؽ اإلوم٤مو٦م:  .إومراد طم٩م إمم متتع طم٩م يم٤من اًمذي طَمج 

ض وًمٙمل  اًمتل هل احل٤مئض هذه طمجٝم٤م، يدي سملم اًمٕمٛمرة ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م شُمَٕمق 

 قمغم اإلو٤مومٞم٦م اًمٕمٛمرة هل ًمٞم٧ًم قمٛمرة: أي سم٤مًمٕمٛمرة، وشُمـْحِرم اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم شمٜمٓمٚمؼ

: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف طمد قمغم احل٩م يدي سملم ٟمقهت٤م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمٛمرة هل وإٟمام احل٩م،

ـْ ﴿ ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم  احل٩م هق هذا ،[796:اًمٌ٘مرة] ﴾اهْلَْدِي  ُِم

 .احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة اعمًٚمؿ يتٛمتع أن إومْمؾ

ة شمتٛمٙمـ مل وم٢مذا  احل٩م يدي سملم سم٤مًمٕمٛمرة شم٠ميت أن حتٞمض أن قم٤مدهت٤م ُمـ اًمتل اعمرأ

 سم٤مًمٕمٛمرة وشم٠ميت اًمتٜمٕمٞمؿ إمم َّترج اًمتل هل يُمٚم ٝم٤م، احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ىمْم٤مء سمٕمد شم٘مْمٞمٝم٤م ومٝمل

 ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىمّم٦م ُمـ ُمًتٜمٌٓم٦م ىمقًم٦م وهذه: ٟم٘مقل ٟمحـ هٜم٤م ُمـ وم٤مشمتٝم٤م، اًمتل

 ىمٌؾ ط اًمٜمٌل أن ذًمؽ ،ط اًمٜمٌل ُمع طمج٧م يم٤مٟم٧م طمٞم٨م اًمقداع طمج٦م ذم قمٜمٝم٤م اهلل

 سمنف، يٕمرف ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من ذم ٟمزل اًم٘مدوم، ـمقاف ًمٞمٓمقف ُمٙم٦م يدظمؾ أن

 راطمتٝمؿ ي٘مْمقن إًمٞمٝم٤م، وي٠موون ظمٞم٤مُمٝمؿ يٜمّمٌقن ىمديامً  اًمٕمرب قم٤مدة يم٤مٟم٧م يمام وهٜم٤مك

 .اًمًٗمر وقمث٤مء ُمـ

 قمٜمٝم٤م، شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وُمٜمٝمـ يمٚمٝمـ أزواضمف ُمٕمف ط اًمٜمٌل ومٙم٤من

 اعمٙم٤من ذًمؽ وذم ظمٞمٛمتٝم٤م ذم وهل قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل دظمؾ ومٚمام

٧ِم؟ ًمؽ ُم٤م: ىم٤مل شمٌٙمل، وضمده٤م سمنف اعمًٛمك ًْ : ىم٤مًم٧م احلٞمض؟ ضم٤مءك: أي َأنَِٗم

 قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل طمزيٜم٦م، هل! اهلل رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ

 ش.شمّمكم وٓ شمٓمقذم أَّٓ  همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل آدم، سمٜم٤مت
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 ُمٕمتٛمر، أو طم٤مج ًمٙمؾ ُمٜمف سمد ٓ هق اًمذي اًم٘مدوم ـمقاف شمٓمػ مل هل وًمذًمؽ

 قمروم٤مت، ذم وهل وـمٝمرت يُمٚمَّٝم٤م طمجٝم٤م ُمٜم٤مؾمؽ ىمْم٧م طمتك طمٞمْمٝم٤م ذم هٙمذا ومٔمٚم٧م

 أن اعمديٜم٦م، إمم يٜمٗمروا أن اًمٜم٤مس سملم ط اًمٜمٌل وأقمٚمـ اًمقداع، ـمقاف ـم٤موم٧م ح٤م صمؿ

 قمغم أجْم٤مً  ط اًمٜمٌل ومدظمؾ اًمقداع، ـمقاف ـم٤مومقا  أن سمٕمد اعمديٜم٦م إمم راضمٕملم يٕمقدوا

 يٕمقد زم ُم٤م: ىم٤مًم٧م ًمؽ؟ ُم٤م: ىم٤مل شمٌٙمل أجْم٤مً  ومقضمده٤م ُمٜمزهل٤م ذم وهل قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 شم٠ميت أن شمًتٓمع ومل طم٤مو٧م ٕهن٤م قمٛمرة: دون سمح٩م أن٤م وأقمقد وقمٛمرة سمح٩م اًمٜم٤مس

 رطمٞماًم، سم٠مهٚمف ُمٕمٚمقم هق يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ويم٤من احل٩م، يدي سملم احل٩م سمٕمٛمرة

 .ؿمٗمٞم٘م٤مً 

 أُمره أمجٕملم قمٜمٝمؿ اهلل ريض قم٤مئِم٦م أظمق اًمّمديؼ سمٙمر أب سمـ اًمرمحـ قمٌد وم٠مُمر

 سم٤مًمٕمٛمرة، هٜم٤مك ُمـ وحترم اًمتٜمٕمٞمؿ إمم هب٤م خيرج وأن اًمٜم٤مىم٦م، قمغم ظمٚمٗمف ُيْرِدومٝم٤م أن

 .اًمٕمٛمرة سمتامم وضم٤مءت وـم٤موم٧م ُمٙم٦م إمم اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ ُمٕمتٛمرة ومٕم٤مدت

 ًمٚمٕمٛمرة اًمتٜمٕمٞمؿ إمم ُمٙم٦م ُمـ احل٩م همػم أو ُمٙم٦م ُمـ احل٩م سمٕمد اخلروج: ٟم٘مقل ٟمحـ هٜم٤م ُمـ

 ُمـ َّترج أن هل٤م ُينْمع ٓ اًمٓم٤مهر اعمرأة: أي احل٤مئض قمٛمرة هل إٟمام.. احل٤مئض قمٛمرة هل إٟمام

 احلٞمض؟ ُمـ وضمؾ قمز اهلل ـمَّٝمرهؿ اًمذي سم٤مًمرضم٤مل سم٤مًمٙمؿ ومام حتٞمض، ىمد وهل اًمتٜمٕمٞمؿ إمم ُمٙم٦م

 .اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ يٕمتٛمروا أن هلؿ ًمٞمس ه١مٓء

 أو ُمٗمردة قمٛمرة اًمٕمٛمرة يم٤مٟم٧م ؾمقاء اقمتٛمر ُمـ ؾم١ماًمؽ، ضمقاب ومٝمٛم٧م وم٠مفمٜمؽ: وًمذًمؽ

 ي٘م٤مل يمام إٓ ًمٞمس أبٞمف أو أُمف قمـ يٕمتٛمر أن أراد إذا اعمٕمتٛمر هذا احل٩م، يدي سملم قمٛمرة يم٤مٟم٧م

٦ًٌم احلٚمٞمٗم٦م ذو: ُمثالً  ُمٞم٘م٤مشمف يم٤من إن ُمٞم٘م٤مشمف إمم يٕمقد أن ومٕمٚمٞمف  إمم يٕمقد ومٝمذا ٟمٕمؿ أي ًمٚمٖمرب سم٤مًمٜم

 اعمٞم٘م٤مت، هذا إمم قم٤مد احلرام، سم٤معمًجد اعمحٞمٓم٦م اعمٕمرووم٦م اعمٞم٘م٤مت هذا همػم أو اعمٞم٘م٤مت، هذا

 .ذًمؽ همػم يٗمٕمؾ أن ًمف وًمٞمس أُمف قمـ أو أبٞمف قمـ سم٤مًمٕمٛمرة ًَمٌّك هٜم٤مك وُمـ

 .اعمٞم٘م٤مت همػم ُمـ وأطمرم اعمٞم٘م٤مت، همػم إمم رضمع ًمق ُمداظمٚم٦م:

 ُمٜمٝم٤م عمٙم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤معمقاىمٞم٧م ًمالطمتٞم٤مل وؾمٞمٚم٦م يٙمقن أن خُيَِْمك هذا اًمِمٞمخ:

 .سمٛمٞم٘م٤مشمف: ٟم٘مقل وًمذًمؽ اًمٌٕمٞمد، وُمٜمٝم٤م اًم٘مري٦ٌم

 ( 11: 39: 75/   689/  واًمٜمقر اهلدى)
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 أزمٗف عـ يَتٔر أن ٘قى شمؿ لِٕسف، وضمج اعتٔر آفاقل

 جيقز ومٝمؾ: أوًٓ  أبٞمف، قمـ يٕمتٛمر أن ٟمقى صمؿ ًمٜمٗمًف، وطم٩م اقمتٛمر آوم٤مىمل اعمٚم٘مل:

 ُيـْحرم؟ أجـ ُمـ: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمٕمٛمؾ، هذا

 مل إىمؾ قمغم رء اًم١ًمال ذم يٙمقن أن أظمِمك اإلضم٤مسم٦م، ذم اًمنموع ىمٌؾ اًمِمٞمخ:

ٌّك اًمذي ؿُمؼْمُم٦م ىمّم٦م شمذيمرت أنٜمل أظمِم٤مه اًمذي اًم٤ًمئؾ، ؾم١مال ُمـ ُم٘مّمقداً  يٙمـ  ًَم

 هؾ: »ىم٤مل زم، ىمري٥م أو زم أخ: ىم٤مل ،شؿمؼمُم٦م؟ ُمـ: »رضمؾ ًمف وم٘م٤مل رضمؾ قمـ

 ش.ؿمؼمُم٦م قمـ طَم٩ّم  صمؿ ٟمٗمًؽ، قمـ طُم٩ّم : »ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل ،شٟمٗمًؽ؟ قمـ طمجج٧م

 ضملء وًمذًمؽ اًمنمط، هذا ذم سم٤محل٩م اًمٕمٛمرة ذم رسمط يٙمقن أن أظمِم٤مه ُم٤م وم٠مظمِمك

 يم٤من هذا أن أفمـ ومام أبٞمف،  قمـ يٕمتٛمر أن أراد صمؿ ٟمٗمًف، قمـ اقمتٛمر رضمؾ :اًم١ًمال ذم

 ُم٘مّمقدًا؟

 ٓ اعمٚم٘مل:

 أن سمنمط ؿمؽ، سمال أبٞمف قمـ يٕمتٛمر أن ًمف جيقز أنف: هق إذاً  وم٤مجلقاب آه، اًمِمٞمخ:

 صح٦م ذط ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ ذـم٤من أو طم٤مًمت٤من ًمف احِلّؾ  إمم واخلروج احلؾ، إمم خيرج

 ُم٤م ذًمؽ ذم ٟمجد ومال هق، سمٚمده ُمٞم٘م٤مت إمم يٕمقد أن صح٦م ذط أنف أُم٤م يمامل، وذط

 ُمـ ومُٞمحرم ،(7)احلؾ ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م أىمرب إمم اخلروج هق إؾم٤مد اًمنمط وإٟمام سمف، ٟمٚمزُمف

 ُم٤م ًمت٠ميت اًمتٜمٕمٞمؿ إمم َّترج أن -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م -ط- اًمٜمٌل أُمر يمام هٜم٤مك

ٟم٦م إمم أو اًمتٜمٕمٞمؿ إمم ظمرضم٧م ومًقاء احل٩م، قمٛمرة ُمـ وم٤مهت٤م  آظمر ُمٙم٤من أي إمم أو اجلٕمرا

 .ذًمؽ ضم٤مز احلؾ ُمـ

 .اًمٌمء ٟمٗمس واجلٕمراٟم٦م اًمتٜمٕمٞمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ء؟اًمٌم ٟمٗمس يمٞمػ اًمِمٞمخ:

                                                           

 ًمٚمتٜمٕمٞمؿ اخلروج وشمًٛمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٘م٤مت، اخلروج سمٙمثرة قمٜمف اعمٜم٘مقل واعمِمٝمقر اعمقوع، هذا ذم اًمِمٞمخ ىم٤مل يمذا  (7)

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده.]احل٤مئض سمٕمٛمرة
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 .احلؾ سمٜمٗمس يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ احلرم، ظم٤مرج ُمٙم٤مٟملم احلرم، ظم٤مرج ُمٙم٤من يٕمٜمل طِمؾ، اًمِمٞمخ:

 .هذا همػم ٟمٕمرف يمٜم٤م[ ضمديد رء هذا: ]أىمقل ُمداظمٚم٦م:

 .هق أجش اًمِمٞمخ:

 ؟[ُمٞم٘م٤مشمف ُمـ] ذيمرت يمام حيرم أن جي٥م ُمداظمٚم٦م:

 إمم يٕمقد أن ومٞمٜمٌٖمل ُيـْحرم، ومل اعمٞم٘م٤مت ضم٤موز اًمذي هذا هذا، ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .ُمٞم٘م٤مشمف

 قمـ يٕمتٛمر أن ًمف سمدا صمؿ ٟمٗمًف، قمـ واقمتٛمر اًمٕمٛمرة إمم ذه٥م إٟم٤ًمن ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٙم٦م ذم وهق واًمده

 .أجقه اًمِمٞمخ:

 صمؿ هٜم٤مك، ُمـ وحيرم اًمتٜمٕمٞمؿ إمم خيرج ٟمٗمًف، قمـ اقمتٛمر أن سمٕمد خيرج ُمداظمٚم٦م:

 ..واًمده قمـ سمٕمٛمرة ي٠ميت

 قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م ُأَذيّمر هذا ذم ٟمزيد ؿمٞمخ، اعمٚم٘مل:

 .شمٗمْمؾ اًمِمٞمخ:

 ذا اعمديٜم٦م ٕهؾ وىم٧م -ط- اهلل رؾمقل أن. ذطمف ُمٜمٙمؿ وٟمريد اعمٚم٘مل:

 َيَٚمْٛمَٚمؿ، اًمٞمٛمـ وٕهؾ اعمٜم٤مزل، ىمرن ٟمجد وٕهؾ اجلُْحَٗم٦م، اًمِم٤مم وٕهؾ احلٚمٞمٗم٦م،

ـّ : »وىم٤مل  يم٤من وُمـ واًمٕمٛمرة، احل٩م أراد ممـ أهٚمٝمـ، همػم ُمـ قمٚمٞمٝمـ أتك وعمـ هلـ، ُه

 ُمـ: »اًمٚمٗمٔم٦م هذا ذح ومٜمريد ،شُمٙم٦م ُمـ ُمٙم٦م أهؾ طمتك أنِم٠م، طمٞم٨م ومٛمـ ذًمؽ دون

 ..واًم٤ًميمـ؟ أوم٤مىمل هذا يٕمؿ هؾ ،شأنِم٠م طمٞم٨م

 .قمٚمٞمٝمـ أتك ُمـ يِمؽمط اًمرواي٦م أول ذم احلدي٨م ٕن يمذًمؽ: هق اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اعمٚم٘مل:
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خ ذيمره اًمذي احلٙمؿ هذا -آٟمٗم٤مً - ىمٚمٜم٤مه اًمذي وهذا هبـ، َُمرَّ  ُمـ يٕمٜمل اًمِمٞمخ:  ظم٤مص ٕا

وم٤مق سمٕمض ُمـ ضم٤مء سمٛمـ  دظمؾ إذا أُم٤م ُمٞم٘م٤مشمف، ُمـ حيرم أن إٓ جيقز ومال اعمٞم٘م٤مت قمغم وُمر ٔا

٤م هٜم٤مك أىم٤مم صمؿ ذقمٞم٦م سمٓمري٘م٦م  ُم٘مٞمامً، يم٤من إذا يم٤من طمٞم٨م ُمـ حيرم أن ًمف سمدا صمؿ ُمٕمتٛمراً، أو طَم٤مضمًّ

 .-قمٜمف اهلل ريض- قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م ذم ضم٤مء ومٙمام آوم٤مىمٞم٤مً  يم٤من إذا أُم٤م

ر زًم٧م ٓ أن٤م ٕنف :جيٛمع ًمٕمٚمف ًمٌمء آٟمت٤ٌمه ُأْخِٗم٧م ؿمٞمخٜم٤م اعمٚم٘مل:  . ُأوَمٙم 

 .شمٗمْمؾ ه٤مه اًمِمٞمخ:

 أن أراد إذا ومٞمام ـمالل أبق أظمقٟم٤م ذيمره اًمذي اًمٌمء يٌدو ؿمٞمخٜم٤م هذا، ذم اعمٚم٘مل:

ر  .ؿمٞمخٜم٤م ُمٜمٙمؿ سمذيمره اًمٚم ـل أن٤م هذا يٕمٜمل ظم٤مرج، ومتٙمقن اًمٕمٛمرة ٟمٗمًف قمـ ُيَٙمر 

 .هٙمذا هق هٙمذا، هق ٓ، اًمِمٞمخ:

 .أجقه اعمٚم٘مل:

 ....همػم واًمّمقرة اًمِمٞمخ:

 .ه٤مي قمـ َّتتٚمػ ه٤مي: إذاً  اعمٚم٘مل:

 . أن آٟمٗم٤ًم، ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م إٓ هذه ذم طمتك أىمقل أن ُأريد ٓ سمس ٓ، ٓ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اعمٚم٘مل:

 يٕمٜمل؟ يريد، اًمذي طمتك اًمِمٞمخ:

ر اعمٚم٘مل:  ُيَٙمر 

 .اًمتٙمرار سمح٨م ي٠ميت هٜم٤م ًمٙمـ يٙمرر، أن اًمِمٞمخ:

 اًمًٚمػ؟ ومٕمؾ ُمـ هق هؾ ٟمٕمؿ، اعمٚم٘مل:

 .أبٞمف قمـ يٕمتٛمر سمِّده أنف اًمّمقرة هقن أُم٤م هق، هذا أجقه، اًمِمٞمخ:

  يٕمٜمل آه، اعمٚم٘مل:
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 سمٕمٞمدة: يٕمٜمل ُم٤ًموم٤مت يراوح أن سمد ومال ٟمٗمًف قمـ يٕمتٛمر أن أراد إذا أُم٤م اًمِمٞمخ:

 ! قمٛمرة جيٞم٥م ي٤مهلل -ُمثالً - اًمتٜمٕمٞمؿ احلؾ إمم خيرج ديدٟمف جيٕمؾ ٕنف

قهن٤م يمٜمتؿ أنتؿ اعمٚم٘مل: ٛم  ًَ  .احلٞمض قمٛمرة ؿمٞمخٜم٤م شُم

 .ٟمٕمؿ أي احل٤مئض قمٛمرة ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ أي اعمٚم٘مل:

 أن وم٘مٝمف هق قم٤ٌمس، اسـم طمدي٨م ذيمرشمف اًمذي يٕمٜمل واوح احلدي٨م. همػمه ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

وم٤مىمل  . واًمٕمٛمرة احل٩م أرد إذا حمرُم٤مً، إٓ سم٤معمٞم٘م٤مت يٛمر أن ًمف جيقز ٓ ٔا

 ٟمٕمؿ اعمٚم٘مل:

 هق، طمٞم٨م ُمـ حيرم ومٝمذا اعمٞم٘م٤مت داظمؾ أو اعمٞم٘م٤مت، وراء داظمؾ أىم٤مم ُمـ أُم٤م اًمِمٞمخ:

 أىمرب إمم يٕمقدوا أن ُمٙمٚمٗملم ًمٞمًقا  ومٝم١مٓء -ُمثالً – ضمدة أهؾ ضمدة، يم٠مهؾ سم٤مًمٕمٛمرة أو سم٤محل٩م

 ُمـ ُيـْحِرُمقن وهؿ -أجْم٤مً - ُمٙم٦م يم٠مهؾ هؿ، طمٞم٨م ُمـ وإٟمام سم٤مًمٕمٛمرة، أو سم٤محل٩م وحيرُمقا  ُمٞم٘م٤مت

 .وهٙمذا سمٞمقهتؿ،

 . اعمٞم٘م٤مت داظمؾ ُمـ ٕهنؿ ؿمٞمخ: ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

  أىم٤مم؟ اًمذي أوم٤مىمل ذم طمتك احلٙمؿ وهذا اعمٚم٘مل:

 .ٟمٕمؿ أىم٤مم، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 42: 11/ 573/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 45: 52/ 573/واًمٜمقر اهلدى) 

 زماحلج غغمه يٕٗب هؾ وٚزمًدا اظمسجقن

 سم٤محل٩م؟ همػمه ُيٜمٞم٥م أن ًمف جيقز ومٝمؾ احلٞم٤مة، ُمدى حمٙمقم رضمؾ: إول ُمداظمٚم٦م:

َجـ أن ىمٌؾ هؾ: إومم احل٤مًم٦م: طم٤مًمت٤من ًمف هذا اًمِمٞمخ: ًْ  قمٚمٞمف ُم٣م أبدي٤مً  ؾمجٜم٤مً  ُي
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 ومقاوح :[يًتٓمٞمع] ٓ إظمرى يم٤مٟم٧م وم٢من ٓ؟ أو حي٩م مل صمؿ احل٩م، ُمًتٓمٞمٕم٤مً  يم٤من دور

 أن يريد أن صمؿ َيـُح٩ّم، ومل اؾمتٓم٤مع أنف أي إومم، يم٤مٟم٧م إن أُم٤م ًمف، جيقز أنف ضمداً 

 ذقمٞم٦مً  ٟمٞم٤مسم٦مً  قمٜمف ؿمخّم٤مً  ومٞمٜمٞم٥م واؾمتٓم٤مقمتف، طُمّريتف ىمٞمد ذم سمف ُم٘مٍّماً  يم٤من ُم٤م يتدارك

 .(7)ضم٤مئز ومٝمق

 ( 11: 54: 23/ 421/واًمٜمقر اهلدى) 

 لبِّك زماحلج لب ك وظما لقالدسمف احلج زمٕٗة زمٓده وـ طمرج رصمؾ

 لقالده؟

ٌّك واقمتٛمر ًمقاًمدشمف، احل٩م ٟم٤موي وهق سمٚمده ُمـ ظمرج رضمؾ اًم٤ًمئؾ: ًمدشمف، َوًَم  ًمقا

ٌّك احل٩م وقمٜمد ًمده ًَم ًمدشمف، يٚمٌل أن سمدًٓ  ًمقا  احلٙمؿ؟ ومام ًمقا

ٌَْؼ  واًمده قمـ اًمث٤مٟمٞم٦م شمٚمٌٞمتف يم٤من إن اًمِمٞمخ: ف شمتٖمػم، مل وٟمٞمتف ًم٤ًمٍن، ؾَم  وَمَحج 

 .سم٤مًمٜمٞم٦م سم٤مًمتٚمٗمظ اسْمُتٚمقا  ممـ ًمٙمثػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل يمام وهذا صحٞمح،

 اًمتقؾمع، سمٕمض اعم٤ًمًم٦م هذه ذم شمقؾمٕمقا  سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتٚمٗمظ ذقمٞم٦م إمم ذهٌقا  اًمذيـ هٜم٤م

 يتٚمٗمٔمقن اًمذيـ اعمّمٚملم سمٕمض ُمـ شم٘مع اًمتل إظمٓم٤مء سمٕمض عمٕم٤مجل٦م ُمٜمٝمؿ حم٤موًم٦م

، سم٤مًمٜمٞم٦م،  أن ٟمقي٧م سمٚم٤ًمٟمف وم٘م٤مل اًمٔمٝمر، صالة ًمٞمّمكم اعمًجد اعمّمكم دظمؾ إذا وم٘م٤مًمقا

 أم صحٞمح٦م صالشمف ومٝمؾ اًمٔمٝمر، صالة يّمكم أن يريد وهق اًمٕمٍم، صالة أصكم

 اًمٔمٝمر يّمكم أن ٟمٞمتف يم٤مٟم٧م وم٤من سمٚمٗمٔمف، وًمٞمس سمٜمٞمتف اًمٕمؼمة -طمؼ وهذا-: ىم٤مًمقا  سم٤مـمٚم٦م؟

 ٟمقي٧م» ىمقًمف وهق ًمٗمٔم٤ًم، ظَمَٓم١ُمه ييه وٓ صحٞمح٦م، ومّمالشمف اًمٔمٝمر وىم٧م وهق ومٕمالً 

 واًم٤ٌمل اًمذهـ، ؿم٤مرد يم٤من إذا ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس وقمغمش اًمٕمٍم صالة أصكم أن

 ًمٗمٔمف اًمٔمٝمر، صالة أصكم أن ٟمقي٧م ىم٤مل اًمٔمٝمر صالة ًمٞمّمكم دظمؾ وح٤م واخل٤مـمر

 اًم٘مٚم٥م، ذم سمام اًمٕمؼمة ٕن سم٤مـمٚم٦م، ومّمالشمف سم٤مًمف ًمنمود اًمٕمٍم، ٟمٞمتف ذم ًمٙمـ صقاب،

 يم٤من إن سمٕمد ومٞمام أبٞمف، قمـ اًمرضمؾ هذا ًمتٚمٌٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل ومٝمٜم٤م اًمٚمٗمظ، ذم سمام وًمٞمس

                                                           

 .[ضم٤مُمٕمف]. ًم٤ًمن ؾمٌؼ وًمٕمٚمف اًمّمقشمٞم٦م اح٤مدة ذم يمذا  (7)
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 أبٞمف، قمـ وٓ أُمف قمـ ٓ طم٩م ُم٤م ومٝمق ٟمٞمتف، هَمػمَّ  يم٤من وإن ًمف ىمٞمٛم٦م ومال ًم٤ًمن ؾمٌؼ هذا

 .ىم٤مسمؾ قم٤مم ُمـ احل٩م يٕمٞمد أن وقمٚمٞمف

 ( 11: 36: 23/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 دم اإلضمتالل حتت يَٗش الذي الّريب عـ والَٔرة احلج ضمْؿ

 فٓسٌني

 اعمحتٚم٦م، اًمٕمرسمٞم٦م إرض ذم ًمف ىمري٥م قمـ يٕمتٛمر أو أطمد حَي٩ُّم  أن جيقز هؾ اعمٚم٘مل:

 ُمًٜم٤ًم يم٤من إذا: ظمّمقص٤مً  آطمتالل، سم٥ًٌم اعم٘مدؾم٦م ًمٚمدي٤مر طمْمقره ًمّمٕمقسم٦م

 اًمًٞم٤مرات؟ ريمقب سم٥ًٌم ؿمديداً  ُمرو٤مً  ويٛمرض

زاً  ؾم٤ٌٌمً  ًمٞمس ٟمٕمٚمؿ، ومٞمام آطمتالل اًمِمٞمخ:  قمـ همػمه أو اًم٤ًمئؾ هذا حي٩م ٕن ُُمـَجق 

َٛمح أوئلؽ ُمـ يمثػماً  أن ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م اًمٞمٝمقدي: آطمتالل حت٧م اعم٘مٞمؿ ذاك ًْ  هلؿ ُي

 .قمذراً  ًمٞمس هذا: وم٢مذاً َ سم٤محل٩م،

 (11: 56: 37/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 اظمتقفاه الزوصمة عـ احلج ضمْؿ

 جيقز؟ اعمتقوم٤مة، زوضمتف قمـ حي٩م ٟمقى رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 .ٓ اًمِمٞمخ:

 .أبداً  ُمداظمٚم٦م:

 .أبداً  اًمِمٞمخ:

 ( 11: 25: 53/ 325/ واًمٜمقر اهلدى)
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 احلج وضمْؿ احلٗاة قٗد ععم سمزال ٓ التل الزوصمة عـ احلج ضمْؿ

 القالديـ أضمد عـ

 اًمنموط يمٞمػ احلٞم٤مة، ىمٞمد قمغم شمزال ٓ اًمتل زوضمتف قمـ حي٩م سمِّده رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 هل٤م؟ صحٞمح احل٩م يٙمقن طمتك هل٤م:

 يًقي؟ سمِّده ؿمق يمٞمػ اًمِمٞمخ:

 .ُمقضمقدة: يٕمٜمل طمٞم٦م اًمكم زوضمتف، قمـ حي٩م سمّده ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٞمت٤مً  أو طمٞم٤مً  يم٤مٟم٤م ؾمقاء أبقيف قمـ اًمقًمد إٓ أطمد، قمـ أطمد سمٞمح٩م ُم٤م اًمِمٞمخ:

 قمٜمٝمؿ؟ حي٩م اًمّم٤محل٦م، سم٤مٕقمامل آًمتزام قمٜمدهؿ ُم٤م واًمديف يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

 .ٟم٤مومٚم٦م سمٞمح٩م اًمِمٞمخ:

 يٕمٜمل؟ يمٞمػ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟم٤مومٚم٦م سمٞمح٩م: ًمؽ ىمٚم٧م اًمِمٞمخ:

 وم٘مط؟ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ذًمؽ؟ َيْ٘مِرن ومٝمؾ اًمٌت٦م، حَي٩ُّم  مل وهق واًمدشمف قمـ احل٩م ٟمقى رضمؾ ومٞمف ُمداظمٚم٦م:

 أجش؟ هؾ اًمِمٞمخ:

 آن ذم أُمف وقمـ ٟمٗمًف قمـ حي٩م وٟمقى أبدًا، طم٩م ُم٤م هق: يٕمٜمل ي٘مرن هؾ ُمداظمٚم٦م:

 سمٞمّمػم؟ طم٩م ُم٤م وهق واطمد،

 .سمٞمّمػم ُم٤م ٓ اًمِمٞمخ:

 ؟[ُٕمف] وسمٕمديـ حل٤مًمف حي٩م: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ إي اًمِمٞمخ:
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 يمًؾ ًمٙمـ احل٩م قمغم ىَم٤مِدريـ اصمٜملم[ يم٤من] إن: سمٞم٘مقل واطمد ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 ٟم٤مومٚم٦م؟ قمٜمٝمؿ حي٩م سمٞمّمػم ُمٚمتزم واسمٜمٝمؿ سمِّدهؿ، ُم٤م هٞمؽ

 .قمٜمٝمؿ شمً٘مط ُم٤م ومريْم٦م ًمٙمـ أضمر، ومٚمٝمؿ يٗمٕمٚمف رء يمؾ ٟم٤مومٚم٦م، اًمِمٞمخ:

 ىم٤مدريـ؟ يم٤مٟمقا  إذا اًمٗمريْم٦م ي١مدوا هؿ سمد ٓ إيف، ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ إيف اًمِمٞمخ:

 ( 11: 26: 56/ 325/ واًمٜمقر اهلدى)

 أصمرة؟ زمُغم أو زمٙصمرة يْقن هؾ اظمٗت عـ احلج

 .ؿمٞمخ ي٤م ومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ ٟمريد...أضمرة سمٖمػم أو سم٠مضمرة اعمٞم٧م، قمـ احل٩م :ُمداظمٚم٦م

ًٓ  :اًمِمٞمخ : شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًم٘م٤مقمدة ٕن إـمالىمف: قمغم ًمٞمس اعمٞم٧م قمـ احل٩م: أو

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  ُمـ ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م ذم ضم٤مء وىمد[ 39:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 وٓ أطمد، قمـ أطمد يّمقم ٓ: ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أثر

 وومٞمام اؾمتثٜمل، ُم٤م إٓ اًم٘م٤مقمدة هذه قمغم ٟمٔمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل هذا ومٕمغم أطمد، قمـ أطمد حي٩م

 ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: اًم٘م٤مقمدة هذه حت٧م داظمؾ هق ُم٤م إٓ اؾمتثٜم٤مؤه صح ُم٤م هٜم٤مك ًمٞمس قمٚمٛم٧م

٤منِ  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  ذم ضم٤مء ىمد أُمف قمـ.. أبٞمف قمـ ُمثاًل  اًمقًمد ومح٩م[ 39:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 اهلل رؾمقل ًم٘مٞم٧م اًمتل اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ةؿمٝمر ذًمؽ ذم وطمًٌٙمؿ أطم٤مدي٨م، ذًمؽ

 اًمرطمؾ قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞمخ أب إن»: ىم٤مًم٧م أبٞمٝم٤م قمـ وم٠ًمختف اًمقداع طمج٦م ذم ط

 ش. قمٜمف طمجل: ىم٤مل قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م

 قمغم يم٤من إن أرأج٧م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل همػمه ذم أو احلدي٨م هذا وذم

 أن أطمؼ اهلل ومديـ: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل سمغم،: ىم٤مًم٧م قمٜمف؟ شم٘مْمٞمٜمف أومٙمٜمتل ديـ، أبٞمؽ

 ٓ ممـ همػمه قمـ اًمٖمػم طم٩م ضمقاز قمغم يدل سحًي٤م صحٞمًح٤م طمديًث٤م ٟمر وملش ي٘م٣م

 ذم ضم٤مء اًمذي ؿمؼمُم٦م طمدي٨م هق إٟمام اًم٤ٌمب هذا ذم إُمر ذم ُم٤م يمؾ سمٞمٜمٝمام، ٟمًٌٞم٦م قمالىم٦م

 ؾمٛمع ط اًمٜمٌل أن»: اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ همػمه٤م وذم أمحد، اإلُم٤مم ُمًٜمد وذم اًمًٜمـ،
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 ُمـ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل ؿمؼمُم٦م، قمـ مهللا ًمٌٞمؽ: شمٚمٌٞمتف ذم ي٘مقل رضماًل 

 طم٩م: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل ٟمٗمًؽ؟ قمـ طمجج٧م هؾ: ىم٤مل زم، ىمري٥م أو زم أخ: ىم٤مل ؿمؼمُم٦م؟

 ش.ؿمؼمُم٦م قمـ طم٩م صمؿ ٟمٗمًؽ، قمـ

 مل ؿمؼمُم٦م ٕن اًمٖمػم قمـ احل٩م ذقمٞم٦م إمم يذه٥م ُمـ سمف حيت٩م ىمد احلدي٨م ومٝمذا

 وم٢مذا زم، ىمري٥م أو زم أخ هق: ىم٤مل وإٟمام ًمف، أب٤ًم يم٤من أنف قمغم يٜمص ُم٤م احلدي٨م ذم يٙمـ

 قمـ أجًْم٤م حي٩م أن جيقز أنف قمغم طمٞمٜمذاك احلدي٨م هبذا آؾمتدٓل وم٤مؾمت٘م٤مم أظًم٤م يم٤من

 ذم وأصح أىمرب.. .ىمري٥م قمـ إٟمام ًمف أخ قمـ ًمٞم٧ًم اًمرواي٦م يم٤مٟم٧م وإن واًمديف، همػم

 .قمٜمف أبٕمد ومٞمٙمقن إخ سمٕمد ىمري٥م أُم٤م ىمري٥م، أىمرب إخ ٕن آطمتج٤مج:

 :اصمٜم٤من أُمران اًمّمح٦م فم٤مهره اًمذي آؾمتدٓل هذا قمغم يرد ًمٙمـ

: اًمٚمٗمظ هبذا ضم٤مء اًمذي احلدي٨م هذا أن: ٟمٔمري ذم ضمًدا ُمٝمؿ وهق إول إُمر

سًم٤م يم٤من اًمذي احلدي٨م ٟمص هق ًمٞمس هذا زم، ىمري٥م أو زم أخ  ًمٚمرؾمقل اعمٚمٌل ُمـ ضمقا

 ُمـ ُمًئقل ُمـ ظم٤مص٦م اجلقاب ذم يًت٘مٞمؿ ومال ؿمؼمُم٦م؟ ُمـ: ؾم٠مخف طملم اًمًالم قمٚمٞمف

 إٟمام اًمؽمدد هذا ٕن زم: ىمري٥م أو زم أخ: ىمقًمف سملم ُمؽمدًدا ي٘مقل أن ط اهلل رؾمقل

٤ًٌم أو ُمقيماًل  يم٤من ُمـ أم هيؿ، ىمد اًمذي ًمٚمح٤مومظ سم٤مًمٜم٦ًٌم يّمح  وهق اًمٖمػم قمـ ًمٚمح٩م ٟم٤مئ

 .آظمره إمم أو أو ًمف أب٤ًم أو ًمف أخ هق اًمٖمػم هذا يم٤من إن ي٘مٞمٜم٤ًم يدري

 مل زم، ىمري٥م أو زم أخ: اًمراوي ىمقل أن طمٞمٜمٍئذ قمرومٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه شمذيمرٟم٤م وم٢مذا

 اعمتـ، حيٗمظ ومل ؿمؽ اًمذي هق وم٤مًمراوي اًمرواة، أطمد ُمـ هذا وإٟمام اعمٚمٌل ُمـ يّمدر

 ُمًتحٞماًل  يٙمقن ومٞمٙم٤مد وإٓ زم، ىمري٥م أو زم أخ: اعمٚمٌل وهق اعمجٞم٥م ًم٤ًمن قمـ وم٘م٤مل

 اًمؽمدد قمغم ومٞمجٞمٌف هق؟ ُمـ قمٜمف شمٚمٌل اًمذي هذا: أصح٤مسمف أطمد ط اًمرؾمقل ي٠ًمل أن

سم٦م هذه ٟم٦ًٌم قمٚمٞمف يٕمٛمل يم٠منف  ُمـ: أظم٤مه ؾم٠مل ُمٜم٤م ومرد ًمق قمٜمف، اعمحجقج وسملم سمٞمٜمف اًم٘مرا

سمف يًت٘مٞمؿ ومال هذا؟  هق اًم٤ًمئؾ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م زم، ىمري٥م أو زم أخ هذا: ىم٤مل ًمق ضمقا

 .ط اًمرؾمقل

 ومال عمتٜمف، و٤مسمط همػم اًمراوي رواه احلدي٨م هذا أن ًمٜم٤م شم١ميمد اعمالطمٔم٦م ومٝمذه

٤ًٌم يم٤من أو ًمف أخ يم٤من قمٜمف اعمحجقج إن: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع سم٦ما أن ؿمؽ ٓ ًمف، ىمري  ًم٘مرا
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 قمـ طم٩م سم٠منف: ي٘م٤مل سم٠من اًمؽمدد هبذا آطمتج٤مج يًت٘مٞمؿ ٓ ذومحٞمٜمئ ضمًدا اًمدائرة واؾمٕم٦م

 .اًمٚمٗمٔم٦م هذه يْمٌط مل اًمراوي ٕن أبٞمف: همػم

 واحل٤مج اعمًئقل أن أجًْم٤م همػمه ذم ورسمام اًمّمٖمػم اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ ذم وضمدت وىمد

 ٓ اخلثٕمٛمٞم٦م يمحدي٨م احلدي٨م يٙمقن ذوطمٞمٜمئ أب، هق :اجلقاب ذم ىم٤مل ُم٦مؿمؼم قمـ

 أول هذا أبقيف، همػم يم٤من وًمق اًمٖمػم قمـ احل٩م اًمٌدل طمج٦م احل٩م قمـ آؾمتدٓل يّمح

 .احلدي٨م هذا قمغم يرد ُم٤م

ًٓ  ومرو٤مً  ؾمٚمٛمٜم٤م ًمق: اًمث٤مين اًمٌمء  أًُم٤م، وٓ ًمف أب٤ًم ًمٞمس هق قمٜمف اعمحجقج أن وضمد

 ؿمؼمُم٦م، قمـ صدرت وصٞم٦م قمـ ُم٦مؿمؼم قمـ احلآج هذا طم٩م يٙمقن أن حيتٛمؾ ومحٞمٜمئذ

ًٓ  احلدي٨م ومٞم٠مظمذ ذوطمٞمٜمئ  ذومحٞمٜمئ قمٜمف، سم٤محل٩م أوص ُمـ وصٞم٦م ذشمٜمٗمٞم وهق: آظمر جم٤م

 ـمرىمف إذا اًمدًمٞمؾ أو احلدي٨م أن اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد وُمٕمٚمقم ُمنموع، أُمر اًمقصٞم٦م هذا ومتٜمٗمٞمذ

 ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: ذقمًٞم٦م ىم٤مقمًدة خي٤مًمػ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م آؾمتدٓل، سمف ؾم٘مط آطمتامل

٤منِ  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  [.39:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 ذم اًمديـ ذم اإلطمداث ُمـ ضمًدا واؾمع سم٤مب اٟمٗمتح اًمٖمػم قمـ احل٩م سم٤مب ومتح وإذا

 قمـ ُمٓمٚمً٘م٤م صٞم٤مًُم٤م يّمقم وأن همػمه قمـ اإلٟم٤ًمن يّمكم أن طمٞمٜمٍئذ ومٞمجقز اقمت٘م٤مدي

: آٟمًٗم٤م اعمذيمقر وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمع آظمتالف يمؾ خيتٚمػ مم٤م ذًمؽ وٟمحق همػمه،

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  [.39:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

ضمرة أظمذ قمـ اجلقاب سم٘مل  وواًمديف اًمقًمد سملم اًمٌدل طمج٦م دائرة طمٍمٟم٤م إذا أنٜم٤م أقمت٘مد: ٕا

ضمرة، أظمذ سمٛمقوقع يتٕمٚمؼ مم٤م يمثػم يٌٓمؾ ومحٞمٜمئٍذ  أوص إذا: واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ مهللا ٕا

 سم٠من وم٠موص اإلؾمالم طمج٦م ي٘مض ومل حي٩م مل ًمٖمػمه أو ُم٤م ُٕمر صمؿ احل٩م، قمٚمٞمف جي٥م يم٤من رضمؾ

 يمذا، وًمف قمٜمل ص٤مًمح وم٤موؾ قم٤ممل رضمؾ حي٩م أن: ومٞم٘مقل يٓمٚمؼ أو سمٕمٞمٜمف ؿمخًّم٤م يٕملم أن إُم٤م حي٩م

٤مت ُمـ يمثػم ذم ٟم٘مقل ويمام ضمٕم٤مًم٦م، يٕمتؼم يمذا وًمف: وم٘مقًمف ٦ٌم اعمٜم٤مؾم  ي٠مظمذه٤م اًمتل ًمٚمرواشم٥م سم٤مًمًٜم

ذان واخلٓم٤مسم٦م يم٤مإلُم٤مُم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمقفم٤مئػ سمٕمض ذم اعمقفمٗمقن  اًمرواشم٥م ومٝمذه ذًمؽ، وٟمحق وٕا

 ذًمؽ ٕن قم٤ٌمداهتؿ: قمغم هلؿ أضمقر أهن٤م قمغم ي٠مظمذوه٤م أن هلؿ ظمّمّم٧م اًمذيـ هل١مٓء جيقز ٓ

ظمرة أضمر ويذه٥م قمٚمٞمٝمؿ يٗمًده٤م  يم٤من إذا ومٙمذًمؽ رواشم٥م، أهن٤م قمغم ي٠مظمذوهن٤م وإٟمام قمٜمٝمؿ، ٔا

 وضمؾ قمز اهلل إمم يت٘مرب أن وم٠مراد ضمٕم٤مًم٦م ًمف وضمٕمؾ قمٜمف ُم٤م ؿمخص حي٩م سم٠من أوص رضمؾ هٜم٤مك
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: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سم٤مب ذم ويدظمؾ اجلٕم٤مًم٦م هذه ُمـ ي٠مظمذه ومال اًمقصٞم٦م شمٚمؽ سمتٜمٗمٞمذ

 اهلل ؾم٤مىمف رزق هق وم٢مٟمام ومتقًمف ومخذه إًمٞمف ُمنموم٦م همػم وٟمٗمًؽ ُم٤مل ُمـ اهلل أت٤مك ُم٤م! قمٛمر ي٤م»

دل طمج٦م شمّمٌح أن أُم٤م ُمٜمف، ُم٤مٟمع ٓ ومٝمذاش  إًمٞمؽ  اًمٓمروملم ُمـ يمؾ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ي٤ًموم ؾمٚمٕم٦م اًٌم

 وهٙمذا ومٞمٝم٤م يٜمزًمقن ًمقصٞمتف اعمٜمٗمذـي وأىم٤مرسمف أهٚمف: أي قمٜمف، واعمحجقج اًمٌدل طمج٦م احل٤مج

٤مدة ـمٌٞمٕم٦م ُمـ ًمٞمس ومٝمذا  .اًمٕم

 ي٠مظمذه ُم٤م أن: ذًمؽ سمٛمٕمٜمك اًمٌدل طمج٦م احلج٦م ؾمٕمر ذم ي٤ًموم أن إُمر دار وإذا

 رء: يّمٚمف ٓ قمٜمف احل٩م ؾمٌٞمؾ ذم اح٤مل دومع ُمـ يدومٕمف وُم٤م قمٚمٞمف وزر ومٝمق أضمًرا  احل٤مج

 درهيامت أضمؾ ُمـ يٙمقن وإٟمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف يٙمقن ُم٤م احل٤مج هذا طمج٦م ٕن

 .ىمٚمٞمالت

 .اًم١ًمال ذاك قمـ اجلقاب يٛمٙمـ ُم٤م هذا

 جيٕمٚمف أن ممٙمـ هؾ: يٕمٜمل ًمٚمقًمد، سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٘مط اًمٗمريْم٦م خيص هذا :ُمداظمٚم٦م

 شمٓمقع؟

 يٕمتٛمر أن يٛمٙمٜمف ويمذًمؽ شمٓمققًم٤م، أبٞمف قمـ حي٩م أن يٛمٙمـ اًمقًمد يٛمٙمـ، ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمتٜمٗمؾ سم٤مب ُمـ قمٜمف

 (11:17:45( /24) ضمدة ومت٤موى)

 الُغم عـ احلج ضمْؿ

 وأضمل يّمكم، يٙمـ ومل ُم٤مت واطمد -ُمثالً – اعمٞم٧م قمـ اًمّمالة جيقز هؾ ُمداظمٚم٦م:

 ...واطمد قمـ سمٞمحجقا  اًمٚم ـل ُمثؾ قمٜمف، أصكم قمٜمف أتؼمع أن٤م

 ...قمٜمف سمتّمكم: يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .اًمٗمرض ـمٌٕم٤ًم، ُمداظمٚم٦م:

 .يٕمٜمل هلقن وصٚم٧م إيف، اًمِمٞمخ:

 .ظمٚمٗمٞم٦م قمٜمده هق ُمداظمٚم٦م:
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٠ٌَّمْ  مَلْ  َأمْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ضمقاب، ؾم١مال ًمٙمؾ قمٚمٞمش، ُم٤م اًمِمٞمخ:  ُصُحِػ  ذِم  سماَِم  ُيٜمَ

ِهٞمؿَ * ُُمقؾَمك َّٓ * َورمَّ  اًمَِّذي َوإسِْمَرا ٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ * ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َأ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  َُم٤م إِ

 [.39 -36:اًمٜمجؿ] ﴾ ؾَمَٕمك

ك ُم٤م إذا وم٠من٧م  وُم٤م صالة، هلل صغم ُم٤م ويٛمٙمـ ُم٤مت، اًمٚم ـل صدي٘مؽ قمـ شمّمكم سمِدَّ

 ؾمٕمٞمؽ؟ ُمـ وإٓ ؾمٕمٞمف ُمـ ومٝمذا اهلل، سمٞم٧م إمم ُم٤م يقُم٤مً  ذه٥م

 .ؾمٕمٞمل ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمًٕمل هذا ُمـ رء ًمف ًمٞمس: إذاً  اًمِمٞمخ:

 ُمثاًل؟ احل٩م، جيقز: ي٘مقًمقا ... ُمداظمٚم٦م:

: شم٘مقل ُم٤م أن٧م اًمِمٞمخ:  أم صحٞمح أن، اًمٕم٤معملم رب ىمقل أُم٤مم أن٧م ٕنف سمٞم٘مقًمقا

ٜم٤م يم٤من وم٢مذا صحٞمح، ُم٤مئ٦م ٓ؟ ٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: سمٞم٘مقل َرسم  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

، أن٧م شم٘مقل سَم٠َمه ٓزم ُم٤م[ 39:اًمٜمجؿ]  هق ُم٤م ـمٞم٥م، أن٧م زم سمت٘مقل وإٟمام سمٞم٘مقًمقا

 ..شم٘مقل؟ سمِّدك أن٧م هٞمؽ ُمق اًمٖمػم؟ قمـ ًمٚمح٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم رأجؽ هق ُم٤م ضمقاسمؽ؟

 ـمٞم٥م دوسمٚمقُم٤مد، أنؽ سمؽ ُمٕمرومتل قمـ: يٕمٜمل سمٕمٞمًدا أيمقن ُم٤م ىمٚم٧م ح٤م أن٤م

ك أن٧م إٟمف قمـ ؾم١ماًمؽ  قمٜمف شمً٘مط سمدك اعمقوقع اٟمتٝمك َهاّل  سمٞمٜمام آٟمذاك، شُمَّمٚم ـل سمِدَّ

ِ٘مط سمدك يمٞمػ رسمف؟ وأن٧م اًمّمالة، ًْ  سمٞمٙمقن هق ُم٤م ًمٚمّمالة، شم٤مرك هذا: يٕمٜمل قمٜمف، شُم

ك وم٠من٧م سم٤مهلل، واًمٕمٞم٤مذ اًم٘مؼم ذم ووٕمف  سمحٞمٚم٦م اًم٘مؼم ذم اهلل قمذاب ُمـ شُمـَخٚم ّمف سمِدَّ

قه٤م ذقمٞم٦م ٛم  ًَ  ذم رسمٜم٤م إٟمف اًمدهر، ؾمخري٦م واهلل هذه أيمؼم، اهلل صالة، إؾم٘م٤مط ُي

 ذيمرٟم٤م يمام يٗمٕمؾ هق سمام ُيَٙمٚمَّػ اإلٟم٤ًمن أنف قم٤ٌمده سمٞمٕمٚمؿ اًمٙمريٛم٦م أي٤مت ُمـ قمنمات

ـْ ﴿: ي٘مقل أظمرى آي٦م ذم اًم٤ًمسم٘م٦م، أي٦م ذم ك َوَُم ك وَم٢ِمٟمَّاَم  شَمَزيمَّ فِ  َيَتَزيمَّ ًِ  [.78:وم٤مـمر] ﴾ًمِٜمَْٗم

 أن٤م مت٤مُم٤مً، اح٤مدي٦م يم٤مُٕمقر هل اًمروطمٞم٦م: اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام أو اعمٕمٜمقي٦م، اًمٜمقاطمل: يٕمٜمل هذا

 أن٤م ؿمٞمئ٤مً، اًمٓمٕم٤مم هذا ُمـ ذىم٧م ُم٤م وأن٤م اًمٓمٕم٤مم، أنقاع ُمـ أيمٚم٧م أن٧م ضمققم٤من، وأن٧م ضمققم٤من

 شم٠ميمؾ قَمؿ أن٧م ٕنؽ ًمٞمف؟ اؿمٌع، أن قمـ ومْمال شمٌٕمؽ، اًمٓمٕم٤مم سمٚمذة سمحس ُم٤م ًمِِمٌَِٕمؽ؟ سَمِْمٌَع

 ؿمق سمف، اهلل أت٘مل ُم٤م أومٕمؾ وٓ سم٤مهلل، واًمٕمٞم٤مذ ؿم٘مل وأن٤م اهلل، إمم شمت٘مرب سمتّمكم أن٧م ًمٜمٗمًؽ،

 أن٧م، رء سمتٜمٗمٕمؽ ُم٤م أن٤م صاليت إٟمف يمام أن٤م، صاليت ٓإ سمٞمٜمٗمٕمٜمل ُم٤م زم؟ صالشمؽ يٜمٗمٕمٜمل راح
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ل  ذم سمدأت أن٧م دام ُم٤م احل٩م، ُمقوقع ٟمٌح٨م أن سمد ٓ صمؿ مت٤مُم٤مً، رء ويمؾ وقمٛمريت وطَمج 

ٔي٦م أظمٓم١موا يمامن ومٞمف اًمٜم٤مس شمقؾمٕمقا  ح٤م احل٩م أن يمام ي٘مقًمقن، اًم٘مقل اًمٙمالم  َوأَنْ ﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م ا

٤منِ  ًَمٞمَْس  ًَ َّٓ  ًمإِلِٟم  [.39:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

: أي احل٩م قمٚمٞمف وضم٥م ىمد ويم٤من احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم حي٩م ومل ُم٤مت اًمٜم٤مس ُمـ زيد

 ﴿: ي٘مقل واهلل اؾمتٓم٤مع،
ِ
َّ
ِ
ٌَٞم٧ِْم  طِم٩م   اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َولِل ـِ  اًْم ٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمتَٓم٤َمعَ  َُم [ 97:قمٛمران آل] ﴾ؾَم

ٔي٦م، ُم٤م ؿمقف ـْ ﴿ يٕمٜمل اعمِم٤مئخ ىمقًم٦م قمغم إي٤مه٤م زم شُم١َمّول سمِّدك ؿمٚمقن سم٤م َ  وم٢َمِنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم  هَمٜمِل   الِلَّ

ـِ  لمَ  قَم
ِ
ٔي٦م قمٚمٞمف ؾمٌؼ احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم طم٩م وُم٤م ُم٤مت اًمٚمـ ل هذا[ 97:قمٛمران آل] ﴾اًمَْٕم٤معَم  ا

  ٓ؟ وإٓ

 ....ُمداظمٚم٦م:

 قمـ احل٩م أن٧م ىمٚمتف اًمكم اًمٙمالم اؾمتٓم٤مع، ُمـ: ىمٚمٜم٤م ٟمحـ اهلل، ؾم٤محمؽ ٓ، اًمِمٞمخ:

 هٞمؽ سمتحرومٝم٤م ؿمٚمقن ؿمٗم٧م اؾمتٓم٤مع، اًمٚم ـل وإٓ اؾمتٓم٤مع ُم٤م اًمّٚمـل شم٘مّمد اًمٖمػم،

وره٤م؟  ..وسُمَتد 

 اؾمتٓم٤مع، ُم٤م أو احل٩م، اؾمتٓم٤مع يٙمقن أن إُم٤م اإلٟم٤ًمن سمٞمجقز، ُم٤م اًمٌح٨م ذم اخلٚمط

 ﴿ آٟمٗم٤ًم، ىمرأن٤مه٤م أي٦م اؾمتٓم٤مع، ُم٤م إذا
ِ
َّ
ِ
ٌَٞم٧ِْم  طِم٩م   اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َولِل ـِ  اًْم  ؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمتََٓم٤معَ  َُم

ـْ  َ  وَم٢ِمنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   الِلَّ لمَ  قَم
ِ
 اعمًتٓمٞمع سمٞم٘مقل قَمؿ ُمـ قمـ[ 97:قمٛمران آل] ﴾اًْمَٕم٤معَم

 .اعمًتٓمٞمع همػم وٓ

 .اعمًتٓمٞمع ُمداظمٚم٦م:

 يٛمٙمـ طم٩م، وُم٤م اؾمتٓم٤مع اعمًتٓمٞمع، قمـ سمٜمحٙمل قَمؿ أن ٟمحـ ُمًتٓمٞمع اًمِمٞمخ:

راً  أوروسم٤م إمم طمجقا  ٟم٤مس ومٞمف رًا، ُمرا  سمٞم٧م إمم قمٛمرهؿ ذم واطمدة ُمرة طمجقا  وُم٤م وشمٙمرا

 .هذا قمٜمف حي٩م سمّده َُمـ هذا احلرام، اهلل

 .قمٞم٤مًمف ُمداظمٚم٦م:

ـْ ﴿: ىم٤مل اهلل قمٜمف، سمٞمح٩م أطمد ُم٤م اًمِمٞمخ: َ  وَم٢ِمنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   الِلَّ لمَ  قَم
ِ
 آل] ﴾اًْمَٕم٤معَم

 إن ومٚمٞمٛم٧م حَي٩ُّم، مل صمؿ وراطمٚم٦م زاداً  ُمٚمؽ ُمـ: »ي٘مقل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر[ 97:قمٛمران
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ٟمٞم٤ًم، أو هيقدي٤مً  ؿم٤مء  قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل طمدي٨م سمػمووه اًمٜم٤مس وسمٕمض ،شجمقؾمٞم٤مً  أو ٟمٍما

 .يّمح ٓ هق ًمٙمـ واًمًالم، اًمّمالة

 أبدًا، قمٜمف حي٩م أن يًتٓمٞمع أطمد ُم٤م طم٩م، وُم٤م احل٩م اؾمتٓم٤مع هذا إذا: اعمٝمؿ

 واًمّمالة قمٜمف، يّمقم يًتٓمٞمع أطمد ُم٤م ص٤مم، وُم٤م اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف وضم٥م اًمذي واًمّم٤مئؿ

 ًمٙمـ وصالة، وصٞم٤مم طم٩م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت سم٤مىمل شمريمٜم٤م يمذًمؽ، رء ويمؾ يمذًمؽ،

 قمٜمف يّمقم سمده ذًمؽ، ًمف ٟمٗماًل، يٕمتٛمر سمّده ذًمؽ، ًمف شمٓمققم٤ًم، أبٞمف قمـ حي٩م سمّده اًمقًمد

 .أبداً  إؾم٘م٤مط جم٤مل ومٞمف ُم٤م ٓ، صٞم٤مم، قمٜمف يً٘مط قمٜمف يّمقم ُمش ٟمٗماًل،

 (11: 77: 43/ 732/  واًمٜمقر اهلدى) 

 عٕف؟ يج هؾ اظمٗت والده ضمج صحة دم القلد ؾمؽ إذا

ى إٟمف: ي٘مقل ي٠ًمل ؿم٤مب ُمداظمٚم٦م: ة، ُمـ أيمثر احل٩م ومريْم٦م َأدَّ  اهلل ؾمٝمؾ وىمد َُمرَّ

ي أن ًمف وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف  ويم٤من اهلل، شمقوم٤مه ىمد واًمد وًمف أظمرى، ُمرة احل٩م ومريْم٦م ُي١َمد 

ًمد: طم٩م صح٦م ذم يِمؽ اًمقًمد وًمٙمـ أجْم٤ًم، احل٩م ومريْم٦م أدى ىمد  يٙمـ مل ٕنف اًمقا

 وم٤مًمقًمد ومٞمٝم٤م، اًمٗمجر ُيَّمؾِ  مل وسم٤مًمت٤مزم أقمٚمؿ، شمٕم٤ممم واهلل ُمزدًمٗم٦م ذم َيٜمَؿ ومل ُمتٕمٚماًم،

 ٟمٗمًف؟ قمـ َيـُح٩م أم أن، واًمده قمـ حي٩م هؾ: ي٠ًمل

  ً؟ ٟمٗمال ٟمٗمًف قمـ حي٩م،ٟمٗمالً  اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ٟمٗمالً  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إن فمٜمف، قمغم يٖمٚم٥م ُم٤م طم٥ًم اجلقاب: ٟم٘مقل اًمِمٞمخ:

 .ومال وإٓ قمٜمف، ومٞمح٩م وُمٜم٤مؾمٙمف احل٩م سم٠مريم٤من اًم٘مٞم٤مم اؾمتٓم٤مقمتف قمدم ُمـ ذيمرشمف

 سم٤مسمف ومٝمذا ٟمٗماًل، قمٜمف حي٩م أن أُم٤م قمٜمف، اًمٗمرض إؾم٘م٤مط سمٜمٞم٦م: قمٜمف حي٩م أىمقل وطمٞمٜمام

 اًمٗمرق؟ ًمؽ فمٝمر هؾ ُمٗمتقح،

 .فمٝمر ُم٤م ُمداظمٚم٦م:
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ًمده، سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤م يٕمٜمل اًمِمٞمخ: ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أووح سمٕم٤ٌمرة أو ًمقا  واًمده ًمِـَحجَّ

 :طم٤مًمت٤من أو صقرشم٤من،

٤م يِمؽ أنف: إومم احل٤مًم٦م تِف، صح٦م ذم ىمقي٤مً  ؿَمٙمًّ ٦م قمٜمف حي٩م ومٝمق طَمجَّ  .اإلؾمالم طَمجَّ

٦م أنف: اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م ٦م واًمده طَمجَّ  .ٟمٗمالً  قمٜمف حي٩م ومٝمق صحٞمح٦م، طَمجَّ

 يمٞمػ؟ قمروم٧م

 ٟمٗماًل؟ ًمٜمٗمًف حي٩م أم ٟمٗماًل، واًمده قمـ حي٩م أن أومْمؾ أهيام ُمداظمٚم٦م:

ًمد، إيمؼم إضمر يريد يم٤من إن رهمٌتف، طم٥ًم قمغم اًمِمٞمخ:  سمحجتف ومٞم٘مّمد ًمٚمقا

 صمقاب ُمـ رء وي٠متٞمف ٟمٗمًف، قمـ ومٞمح٩م ًمٜمٗمًف إيمؼم إضمر يريد يم٤من وإن واًمده،

ًمده احلج٦م هذه  .وضمقده ؾم٥ٌم يم٤من أنف سم٤مب ُمـ ًمقا

 ؟-ُمثالً – قمٛمرة أو طم٩م صمقاب واًمده، أضمر ُمثؾ ًمف إن: ي٘م٤مل هؾ ُمداظمٚم٦م:

 .واًمده أضمر اًمِمٞمخ:

 .واًمده أضمر ُمثؾ ُمداظمٚم٦م:

 .وًمده اًمٕمٙمس هٜم٤م اًمِمٞمخ:

 .واًمده أضمر ُمثؾ ًمٚمقًمد إن ي٘م٤مل هؾ ُمداظمٚم٦م:

 .أظمل ي٤م سم٤مًمٕمٙمس اًمِمٞمخ:

 .اعم٘مّمقد هق هذا ٟمٗماًل، قمٜمف طم٩م إن ُمداظمٚم٦م:

ًمد واًمده؟ أضمر ُمثؾ اًمِمٞمخ:  .حي٩م مل اًمقا

 .واًمده قمـ اًمقًمد طم٩م إن ُمداظمٚم٦م:

ًمد يٙمقن هؾ اًمٕم٤ٌمرة، صح٦م زقمٛمل ذم أن٤م: ًمؽ أىمقل أن٤م طمٌٞمٌل ي٤م اًمِمٞمخ:  ًمٚمقا

 ..ؾمٞمح٩م اًمذي هق اًمقًمد ٕن اًمقًمد، أضمر ُمثؾ

 احلَّج٦م هذه ضمٕمؾ اًمقًمد يم٤من وم٢من اًمقًمد، ٟمِّٞم٦م طم٥ًم قمغم اجلقاب هذا: ًمؽ أىمقل
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ًمد واًمده، قمـ ًمد ًمٜمٗمًف، إضمر ضمٕمؾ يم٤من وإن مت٤مُم٤ًم، وًمده أضمر ومٚمٚمقا  .ُمٜمف رء ومٚمٚمقا

 ( 11: 53: 17/   762/  واًمٜمقر اهلدى)

 زمَد يتزوج وظما أزمٗف عـ يج أن أراد وـ

م هؾ] ُمداظمٚم٦م:  ؟[إب قمـ احل٩م أم اًمزواج اًمِم٤مب ُيَ٘مد 

 شمقىم٤من قمٜمدك يم٤من إذا أُم٤م أبٞمؽ، قمـ ومُح٩مَّ  ًمٚمزواج شمقىم٤من قمٜمدك ُم٤م إذا اًمِمٞمخ:

 .أبٞمؽ قمـ طم٩م صمؿ ومتزوج، ًمٚمزواج

 ( 11: 54: 77/ 229/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فٖؾ يج عٕف أزمٕاؤه؟ تووا يج ومل لٓحج وستٌَٗاً  كان رصمؾ

 أبٜم٤مؤه أو اًمقرصم٦م قمٜمف أجح٩م وُم٤مت، حي٩م ومل ًمٚمح٩م ُمًتٓمٞمٕم٤مً  يم٤من رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ُمثاًل؟

 أطمد يًتٓمٞمع ومال يٗمٕمؾ ومل احل٩م اؾمتٓم٤مع وم٢من احل٩م قمٚمٞمف وضم٥م يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ صحٞمح أثر ومٞمف وهذا قمٜمف، حي٩م أن

 ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواهش  أطمد قمـ أطمد يّمقم وٓ أطمد، قمـ أطمد حي٩م ٓ: »-قمٜمف شمٕم٤ممم

 .اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اعمقـم٠م

طمتف اًمّمحٞمح إثر هبذا سمدأت  ُمـ ٟمّمقص ُمـ ُم٠مظمقذ وهق اعمقوقع، ذم ًمٍما

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ذًمؽ ُمـ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 ُم٤م أو اًمّمالة أو اًمّمٞم٤مم أو احل٩م ومريْم٦م.. ُم٤م ومريْم٦م سم٠مداء ُأُِمر وم٢مٟم٤ًمن[ 39:اًمٜمجؿ]

 سم٤مًم٘مٞم٤مم َيَتَزكَّ  مل أنف ذًمؽ ومٛمٕمٜمك يٗمٕمؾ: مل صمؿ ذًمؽ، ًمٙمؾ ُمًتٓمٞمٕم٤مً  ويم٤من ذًمؽ، ؿم٤مسمف

ـْ ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل اًمٗمرائض، هبذه ك َوَُم ك وَم٢ِمٟمَّاَم  شَمَزيمَّ فِ  َيَتَزيمَّ ًِ [ 78:وم٤مـمر] ﴾ًمِٜمَْٗم

 قمذاسمف إمم أو اًمٕم٤معملم رب رمح٦م إمم واٟمت٘مؾ! اًمٞم٘ملم؟ ضم٤مءه أن سمٕمد يزيمٞمف ُمـ ومحٞمٜمئذٍ 

 .سمف يٕم٤مُمٚمف أن وضمؾ قمز اهلل يِم٤مء ُم٤م طمًٌام إًمٞمؿ،
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٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ يزيمٞمف؟ اًمذي ُمـ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  ىم٤مل وًمذًمؽ[ 39:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 هذا: أيش أطمد قمـ أطمد يّمقم وٓ أطمد، قمـ أطمد حَي٩ُم ٓ: »اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤مب ذًمؽ

 .اًمٗمرائض ذم

 ومال قمٚمٞمف، وُمِرو٧م يم٤مٟم٧م اًمتل احل٩م ومريْم٦م ُي١َمد   ومل ُم٤مت ومرضمؾ: وًمذًمؽ

 ىمٚم٧م، مم٤م أقمؿ هق مم٤م اًم١ًمال ذم ضم٤مء قمام ومْمالً  قمٜمف، سمدًٓ  حي٩م أن أوٓده أطمد يًتٓمٞمع

 وىمد أخ، اًمذري٦م ذم يٙمقن ىمد ومٝمذا ذريتف، أومراد ُمـ أطمد حي٩م أن يًتٓمٞمع ٓ: أي

 ومٛمـ أبٞمف قمـ حي٩م أن يًتٓمٞمع ٓ اًمقًمد يم٤من وم٢مذا آظمره، وإمم زوضم٦م اًمذري٦م ذم يٙمقن

 .اسمٜمف ُمـ إب هذا قمـ أبٕمد هق ُمـ يًتٓمٞمع ٓ أن أومم سم٤مب

 ط اهلل ورؾمقلش أطمد قمـ أطمد يّمقم ٓ: »ي٘م٤مل يمٞمػ اًم٤ٌمل ذم يرد ىمد وهٜم٤م

 ؟شوًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ي٘مقل

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚمتف اًمذي ذاك يٕم٤مرض يم٠منف هذا: إذاً 

د إٟمام احلدي٨م اجلقاب:  ومريْم٦م، صٞم٤مم وًمٞمس ٟمذر، صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ سمف يرا

 هبذا هق سمٗمروف إٓ قمٚمٞمف ومروف وضمؾ قمز اهلل يم٤من ُم٤م ٟمذراً  ٟمٗمًف قمغم ٟمذر هق: أي

 اًم٘مٞمد؟ هذا أظمذٟم٤م أجـ ُمـ قمٜمف؟ يّمقم أن اعمٞم٧م ًمقزم اًمذي هذا.. ٟمٗمًف قمغم اًمّمٞم٤مم

 همػمه، ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوي: وهل أصقًمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م سم٘م٤مقمدة شمتٕمٚمؼ ُم٠ًمخ٦م هٜم٤م

 ـمالب ُمٕمنم اًم٘م٤مقمدة هذه.. همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى – احلدي٨م ذم: أي – اًمراوي

 اعم٤ًمئؾ سمٕمض ومٝمؿ قمغم ؾم٤مقمدشمٙمؿ أذه٤مٟمٙمؿ ذم ورؾمخ٧م ومٝمٛمتٛمقه٤م إذا! اًمٕمٚمؿ

 .صحٞمح٤مً  ومٝمامً  اًمٕمٚمامء سملم اخلالومٞم٦م

 اهلل رؾمقل صح٤مب قمـ واًمراوي سمؾ ،ط اهلل رؾمقل قمـ ًمٚمحدي٨م اًمراوي

 اًمّمح٤مب، هق إول اًمراوي ُمـ احلدي٨م هذا ُيَّمٜمّػ أن إمم ٟم٤مزل وأن٧م وهٙمذا ط

 هذه يّمٜمػ، أن إمم وهٙمذا اًمت٤مسمٕمل، هذا أت٤ٌمع صمؿ اًمت٤مسمٕمل، شم٤مسمع صمؿ اًمت٤مسمٕمل، صمؿ

 .همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوي: إصٜم٤مف هذه يمؾ شمِمٛمؾ اًم٘م٤مقمدة
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 قم٤مئِم٦م أطمدمه٤م ضمٚمٞمالن صح٤مسمٞم٤من رواه احلدي٨م هذا: إول سم٤مًمراوي ٟمٌدأ ومٝمٜم٤م

 هذان.. قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد وأظمر قمٜمٝم٤م، شمٕم٤ممم اهلل ريض

 .اًمٜمذر صقم قمغم احلدي٨م محال اًمراوي٤من

 .اإلضم٤مسم٦م ذم أجْم٤مً  ُأـمٞمؾ أن أريد وٓ همػمه، ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوي: إذاً 

وٍ  ُمثالً  أضب أن ُأريد أجْم٤مً  ًمٙمـ  ؿمؽ وٓ وم٠منتؿ.. شم٤مسمٕمل ص٤مطمًٌٞم٤م ًمٞمس ٟم٤مزل ًمرا

: أىمقل ٓ.. احلدي٨م ومٝمؿ قمـ سمٕمٞمديـ اًمٞمقم اًمٕمٚمؿ قمٚمامء قم٤مُم٦م دمدون طمديث٤مً  شمًٛمٕمقن

 ومٝمؿ ظمالف قمغم احلدي٨م ومٝمٛمقا  إهنؿ: أىمقل إٟمام -صحٞمح وهق- صحٞمح٤مً  ومٝمامً 

 .. اًمّمح٤مب قمـ اًمراوي

 هق اًمّمح٤مب قمـ اًمراوي هذا ُمـ.. اًمّمح٤مب هذا ُمـ اًمٗمٝمؿ هذا: قمٗمقاً 

: ىم٤مل -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م احلدي٨م؟ هق ُم٤م اًمّمحٞمح،

 هذا خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمقن اًمزُم٤من آظمر دم٤مرش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»

ٟمٜم٤م ومٚمٕمؾ ُمٕمٜم٤مه، ذم وُم٤م احلدي٨م  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب احلؼ دقمقة ُمٕمٝمؿ مجٕمتٜم٤م اًمذيـ إظمقا

: ي٘مقل ُمًٕمقد اسمـ: اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أن اؾمٛمٕمقا .. اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وقمغم

 ش.سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»

 شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م: ؾُمِئؾ ُمًٕمقد اسمـ قمـ احلدي٨م هلذا اًمراوي

 إؾمامء ًمٙمـ! اًمٞمقم اًمت٘مًٞمط سمٞمع هق هذا ٟمًٞمئ٦م، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ

 قمٜمدُم٤م واًمْمالل اًمٙمٗمر سمالد ُمـ ضم٤مءٟم٤م اًمت٘مًٞمط سمٞمع أقمٚمؿ واهلل قمٚمٛمل ذم أن٤م َّتتٚمػ،

ّٛمك سمام ُمٜمٔمؿ سم٤مًمت٘مًٞمط سمٞمع أُم٤م ىمدياًم، سم٤مًمديـ سمٞمع ومٞمف سمٞمع.. اًمٌالد هذه اؾمتٕمٛمرت ًَ  ُي

 .يم٤مومرة أوروسمٞم٦م سمْم٤مقم٦م هذه آظمره وإمم سم٤مًمِمٞمٙم٤مت

 اسمـ قمـ احلدي٨م هلذا اًمراوي: طمرب سمـ ؾمامك ىم٤ملش  سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك»

.. ٟم٘مداً  ُمثالً  سمامئ٦م ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م: ُمًٕمقد

 إذا هذا، قمـ هنك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل.. ٟمًٞمئ٦مً .. شم٘مًٞمٓم٤مً  دٟم٤مٟمػم ومخ٦ًم سمامئ٦م

 اعمت٠مظمريـ سمٕمض ُمـ ُمٕمروف وهذا اًمتٗمًػم هذا سمٖمػم احلدي٨م هذا ٟمٗمن أن أردٟم٤م

 هذا؟ يمٞمػ همػمه، ُمـ سمٛمرويف أدرى احلدي٨م راوي: أوًٓ : هلؿ ٟم٘مقل سمخ٤مص٦م،
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 ط اًمٜمٌل أصح٤مب أن سمحؼ، قمٚمؿ ـم٤مًم٥م.. قمٚمؿ ـم٤مًم٥م قم٘مؾ ذم يدظمؾ هؾ

 ؾمٛمع أنف أطمدهؿ ذم وأومؽمض ط اهلل رؾمقل ُمـ احلدي٨م يًٛمٕمقن يم٤مٟمقا  طمٞمٜمام

 أم ؟ط اهلل رؾمقل إمم سم٤مًم١ًمال يتقضمف أٓ ووم٘مٝمف، ودًٓمتف ُمٕمٜم٤مه ومٝمؿ وُم٤م احلدي٨م

 ُمٜمف؟ يًتقوح أن دون احلدي٨م ويروي ٟمٗمًف، ذم اجلٝمؾ ذًمؽ يٙمتؿ

 احلدي٨م يًٛمع أن اًمّمح٤مب قمغم ُمًتحٞمؾ هذا: اعم١مُمـ فمـ اًمٔم٤مٟملم أول أن٤م أفمـ

 هذا! قمٚمٞمف؟ اًمرؾمقل ي٠ًمل ٓ هق صمؿ اًمٔم٤مهرة، دًٓمتف يٗمٝمؿ ومل ط اهلل ًمرؾمقل

 .ُمًتحٞمؾ

 اًمّمح٤مب، قمـ احلدي٨م هذا شمٚم٘مك ًمٚمذي اًمّمح٤مب ذم ىمٚمٜم٤م اًمذي هذا ي٘م٤مل: إذاً 

: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ٟمٗمس.. ُمًٕمقد اسمـ ُمـ احلدي٨م ؾمٛمع طمرب، سمـ ؾمامك هٜم٤م هق

 قمـ هنك: »ُمًٕمقد اسمـ ُمـ احلدي٨م ؾمٛمع ح٤م اًمت٤مسمٕمل طمرب سمـ ؾمامك أن أتٔمٜمقن

 ومٝمٛمف وم٢مذا يٗمٝمٛمف، مل أنف وإُم٤م ومٝمٛمف، أنف إُم٤م: رضمٚملم أطمد هق يٗمٝمٛمف، ملش  سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

 .وهٙمذا اًمّمح٤مب يٗمٕمؾ يمام أجْم٤مً  ؾمٞم٠ًمل يٗمٝمٛمف مل وإذا ًمٚم١ًمال، داقمل ذم ُم٤م

 ُم٤م: اًمت٤مسمٕمل وي٠ًمل اًمّمح٤مب قمـ احلدي٨م هذا يروي: إذاً  اًمت٤مسمٕمل ؾمٛمٕمٜم٤م وم٢مذا

 هٙمذا ٟمًٞمئ٦ًم، ويمذا ويمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا اًمٌمء هذا شمٌٞمع أن٧م: ي٘مقل احلدي٨م؟ هذا ُمٕمٜمك

.. يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا همػمه، ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوي.. ُيْٗمَٝمؿ أن يٜمٌٖمل احلدي٨م

 اعمقوقع؟ يم٤من أجـ اومتٚم٧ّم، سم٠مين أؿمٕمر

 .احل٩م ذم ُمداظمٚم٦م:

 ٓ،: ىم٤مل أطمد؟ قمـ أطمد يّمقم ٓ: قمٛمر اسمـ ىم٤مل أطمد؟ قمـ أطمد أجح٩م اًمِمٞمخ:

 ش. وًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ: »وهق اًمٌٕمض قمغم يِمٙمؾ ىمد طمدي٨م هٜم٤مك

 اًمرؾمقل سمف أُمر اًمذي اًمّمٞم٤مم هذا وومنوا قم٤ٌمس واسمـ قم٤مئِم٦م رواه هذا: ىمٚمٜم٤م

 ُمـ: شم٘مقًمقا  وٓ شمت٤ًمءًمقا  ٓ.. اًمٜمذر صٞم٤مم سم٠منف قمٜمف يّمقم أن اعمٞم٧م وزم اًمًالم قمٚمٞمف

 ذًمؽ وقمغم همػمه، ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوي: ومٜم٘مقل ُمٓمٚمؼ، احلدي٨م هذا؟ أجـ

 .اًمٜمّمقص ُمـ يمثػم ومٝمؿ ذم شمًؽمحيقا  وم٘مٞمًقا 
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 ؟[قمٜمف حي٩م أن] ًمقًمٞمف ومٞمجقز..احل٩م يًتٓمع مل اعمٞم٧م ُمداظمٚم٦م: 

 ..وٛمٜم٤مً  قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ هذا اًمِمٞمخ:

 .اًم١ًمال ذم حي٩م ومل ُمًتٓمٞمع يم٤من إذا: ىم٤مل ُمداظمٚم٦م:

 وم٠من٤م مت٤مُم٤ًم، اًمٕمٙمس وُمِٝمؿ آؾمتٓم٤مقم٦م سمنمط يمررٟم٤م قمٜمدُم٤م وٛمٜم٤مً  ًمٙمـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ومل اًمقاًمديـ أطمد ُم٤مت إذا ٟمٕمؿ،: أىمقل إذًا، أن٧م ُمرادك قمغم أن أضمٞمٌؽ

 آٟمت٤ٌمه وأرضمق سمؾ قمٜمف حي٩م أن ومٚمٚمقًمد اًمٌٚمقغ ؾمـ سمٕمد! اٟمتٌف اًم٘مٞمد هبذا.. ُمٓمٚم٘م٤مً  احل٩م

 اًمٗمرق؟ ُم٤م قمٜمف، حي٩م أن اًمقًمد قمغم

 ..اًمقاضم٥م ُمداظمٚم٦م:

ًمديـ أطمد ُم٤مت إذا اًمِمٞمخ:  ومٕمغم ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمٌٚمقغ سمٕمد احل٩م قمٚمٞمٝمام جي٥م ومل اًمقا

! اهلل رؾمقل ي٤م: »ىم٤مًم٧م طمٞمٜمام اخلثٕمٛمٞم٦م أُمر ط اًمٜمٌل ٕن ح٤مذا؟ قمٜمف، حي٩م أن اًمقًمد

 قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م احل٩م، ذم اهلل ومريْم٦م أدريمتف وىمد اًمرطمؾ، قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞمخ أب

ل: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل : أظمرى رواي٦م وذمش أرأج٧ِم : »رواي٦م وذمش  قمٜمف طُمج 

ة أو رضمؾ اًم٤ًمئؾ سملم ظمالف هٜم٤مك ٕنفش  أرأج٧َم »  أبٞمؽ قمغم يم٤من إن أرأج٧ِم .. »اُمرأ

 ش.ي٘م٣م أن أطمؼ اهلل ومديـ: ىم٤مل سمغم،: ىم٤مًم٧م قمٜمف؟ شم٘مْمٞمٜمف أيمٜم٧م ديـ،

 سمٕمض ورسمام..اعمت٠مظمريـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ٕن هٜم٤م: أن آٟمت٤ٌمه أرضمق ًمٙمـ

 وم٤مًمّمالة ًمٚمّمالة، سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ ومٕمٚمقا  يمام: وم٘م٤مًمقا  احلدي٨م، دًٓم٦م قمٙمًقا  اعمت٘مدُملم

 اًمرضمؾ أن ومػمون اًمٗم٘مف، يمت٥م ُمـ يمثػم ذم اًمّمٚمقات ىمْم٤مء.. اًم٘مْم٤مء سم٤مب ذم شمٕمرومقن

 ي٘ميض: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ سمتامُمٝم٤م، ي٘مْمٝم٤م ومل.. قمٚمٞمف ُمٙمًقرة.. صٚمقات وقمٚمٞمف ُم٤مت إذا

 .وًمده

 اًمٙمٗم٤مرة، سم٘مْمٞم٦م ىم٤مل اجلٛمٝمقر هذا سمٕمض ي٘ميض، ٓ ٓ،: اجلٛمٝمقر وهؿ سمٕمْمٝمؿ

 يمت٤مب وجيٕمٚمقن إُمقال جيٛمٕمقن.. ومٞمٝم٤م اًمٙمالم ٟمٓمٞمؾ وٓ ومٞمٝم٤م ؾمٛمٕمتؿ يٛمٙمـ هذه

 يمؾ.. يقم وؾمتلم ومخ٦ًم سمثالصم٦م اًمًٜم٦م ُمثالً  ييسمقن.. يّمؾ مل ؾمٜم٦م يمؿ.. صالة يمؿ
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 ىمٛمح ُمـ ُُمدّ  صالة يمؾ قمـ خيرضمقن وهذه اهلل، ؿم٤مء ُم٤م اًمٜم٤مشم٩م يٙمقن سمخٛم٦ًم إج٤مم

 ..آظمره إمم

 .سمٕمده ُمـ طمدصم٧م وإٟمام ُمٜمٝم٤م، سمريء اإلُم٤مم طمٜمٞمٗم٦م وأبق طمٜمٗمٞم٦م، سمدقم٦م ـمٌٕم٤مً  هذه

 سمٕمض هٜم٤م ىم٤مًمقا  وم٤محل٩م واًمٜمقم، اًمٜمًٞم٤من سمٕمذر إٓ شُمْ٘م٣َم  ٓ وم٤مًمّمالة: اخلالص٦م

 قمٚمٞمف وضم٥م اًمذي إول هق رضمؾش  ي٘م٣م أن أطمؼ اهلل ومديـ: »اعمت٠مظمريـ ه١مٓء

 يٛمقت اًمذي.. ديـ وقمٚمٞمف يٛم٧م مل هذا ٓ.. ديـ قمٚمٞمف خيرج ٓ هذا.. حي٩م ومل احل٩م

 يث٧ٌم ٓ أب» ي٘مقل؟ ُم٤مذا احلدي٨م وًمذًمؽ ُمٕمذور، همػم وهذا اعمٕمذور هق ديـ وقمٚمٞمف

 اًمقًمد قمغم َدْيٜم٤مً  اًمٕمذر هذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٤مقمتؼم ُمٕمذور هذا: إذاً ش  اًمرطمؾ قمغم

 .قمذر سمدون احل٩م شم٤مرك طمتك وًمٞمس أبٞمف، قمـ ي٘مْمٞمف أن

 وٓ احل٩م قمٚمٞمف ومرض اًمذي اعمٕمذور دًمٞمؾ ومٝمق هذا أُم٤م قمٜمف، وأضمٌٜم٤م إول ذاك

 .ٟمٕمؿ قمٜمف، حي٩م أن وًمده قمـ جي٥م: إذاً  حي٩م، أن يًتٓمٞمع

 (11: 32: 48/ 732/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 46: 37/ 732/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾمػموة زمحديث عٓٗف وآؽمتدٓل الُغم عـ احلج ضمْؿ

ٜم ل مل إن ُمداظمٚم٦م: حقن أنٙمؿ: دُمِمؼ ذم ُمٜمٙمؿ ؾمٛمٕم٧م ويمٜم٧م اًمذايمرة، ََّتُ  أن شُمَرضم 

 إطم٤مدي٨م أيمثر أن أقمٚمؿ وومٞمام اًمقاًمديـ، أطمد وًمد ُمـ إٓ يّمح ٓ اًمٖمػم قمـ احل٩م

 ..طمدي٨م واطمد احلدي٨م يرد أبٞمف، أو أُمف قمـ حي٩م ؾم١مال وردت، اًمتل

 .ؿمؼمُم٦م اًمِمٞمخ:

ٝمقٟمف ومٙمٞمػ ؿمؼمُم٦م، ُمداظمٚم٦م:  ..ومٞمام وهؾ ُيَٕم٤مرض، ٓ طمتك شُمَقضم 

 ؾمٛمٕم٧م يمام هق أىمقًمف أزال وٓ أىمقًمف، يمٜم٧م مم٤م ضمزء ذايمرشمؽ ذم اًمذي اًمِمٞمخ:

 .قمٜمٝمؿ سم٤محل٩م ُأْويص ُمـ وصٞم٦م شمٜمٗمٞمذ إمم سم٤مإلو٤موم٦م
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 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 .واًمده قمـ يٙمـ مل وًمق ُمداظمٚم٦م:

 .أوص اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .سمقاًمديف قمالىم٦م ًمف ًمٞمس هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ُم٦م، طمدي٨م أُم٤م اًمِمٞمخ:  ذم اًمٕمٚمامء أوم٤موؾ سمف حَيَْت٩م   يمٞمػ أقمج٥م أن٤م أظمل ي٤م ؿُمؼْمُ

ٌ ل رضمالً  ؾمٛمع اًمرؾمقل أن احلدي٨م ذم ضم٤مء ح٤م اًمٖمػم، قمـ احل٩م ُمقوقع : ي٘مقل ُيَٚم

 ُيَدْٟمِدٟمقن أضمدهؿ مل زم، ىمري٥م أو زم أخ: ىم٤مل ؿمؼمُم٦م؟ ُمـ: ىم٤مل ؿمؼمُم٦م قمـ اهلل ًمٌٞمؽ

 ٕنف سمداه٦م يٛمٙمـ ٓ هٜم٤م اجلٛمع ًمٚمجٛمع؟ أو ًمٚمِمؽ هل هؾ اًمٕم٤مـمٗم٦م أو هذه طمقل

 .واطمد رضمؾ

 ُمـ هق أم ُم٤ٌمذة، اعم١ًمول أُمـ اًمِمؽ؟ ضم٤مء ممـ اًم١ًمال هٜم٤م ي٠ميت ؿَمّؽ  هق إذاً 

 ٟمٗمس ُمـ هذا يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ ُمٝمؿ، ُمش ٟمزل أو قمال يٕمٜمل دوٟمف ممـ اًمرواة أطمد

 .اعم١ًمول

 .حي٩م قمّٛمـ يٕمرف ٕنف ُمداظمٚم٦م:

ر قَمؿ ُمٕمٜم٤مه ىم٤مًمف ًمق سمٕمديـ أوًٓ، يٕمرف ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:  ويْمٞمع اًمرؾمقل، قمغم سمٞمَدو 

 قمكمَّ  يٚمػ هق يتّم٤مرقمقن اًمذيـ ُمثؾ وسمتِمقومٜم٤م اًمٞمقم، اًم٤ًمئٚملم سمٕمض يٗمٕمؾ يمام قمٚمٞمف

ر أنف سمٞمح٤مول ُمًٙملم يدري ٓ هق سمس ًمّم٤محلف قمٚمٞمف أخػ وأن٤م قمٚمٞمف، أخػ وأن٤م  ُيَٖمر 

سًم٤م ٕقمٓمٞمف ب  ُمثؾ ُمق اًم٘مّم٦م رضمؾ أنف أيمتِمػ إظمػم ذم أن٤م ًمٙمٜمل يمٞمٗمف، طم٥ًم ضمقا

 .ظمٓم٠م وهذا هٙمذا ي٘مقل ٟمٗمًف هق أو يمذًمؽ هق ي٘مقل وأطمٞم٤مٟم٤مً  هق، ي٘مقًمف اًمذي
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 ٟمحـ ـمٞم٥م،.. اعم١ًمول ًمٚمحدي٨م، اًمراوي همػم ُمـ اًمِمؽ هذا أن ومٞم٘مٞمٜم٤مً : اعمٝمؿ

 َهِقّي٦م قمـ ضمقاب قمٜمدٟم٤م ًمٞمس اًمرواي٦م، هذه ذم اًمٜمٔمر وإُمٕم٤من اًمتحرير هذا سمٕمد أن

 واوح؟ قمٜمف، اعمحجقج

 سمٕمْمٝمؿ هٜم٤م ٕهنؿ قم٤مُم٦م: دًٓم٦م احلدي٨م ُمـ ٟم٠مظمذ أن ًمٜم٤م جيقز ٓ: وم٢مذاً  ـمٞم٥م،

 ُيٜمَّزل! يمذا ُمقوع ذم يمذا إيش ذم آؾمتٗمّم٤مل شمرك أن ُمًتٕمٛمٚم٦م قم٤ٌمرة يقردون

 .(7)اًمٌمء هذا طم٤مومٔملم ًمٙمؿ ُم٤م اعم٘م٤مل، ُم٤مذا؟ ُمٜمزًم٦م،

 هذه أن قمغم احلدي٨م، هذا قمغم سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ اًمٙمٚمٛم٦م هذه يقردون أهنؿ يٕمٜمل اعمٝمؿ،

 احل٤مدصم٦م، هذه همػم ذم وأبداً  دائامً  هب٤م آؾمتدٓل جيقز ٓ وأنف ومٞمٝم٤م، رأي زم أن٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 اعمٕم٤مين ًمٙمؾ اعمج٤مل ومتح يٕمٜمل ٓ آؾمتٗمّم٤مل، ُم٤م طم٤مدصم٦م ذم اًمرؾمقل شمرك ٕن ح٤مذا؟

 ٕنف آؾمتٗمّم٤مل: شمرك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل..آؾمتٗمّم٤مل شمرك سم٥ًٌم شمدظمؾ اًمتل

دة اعم٠ًمخ٦م أن اًم٤ًمئؾ ُمـ يٕمٚمؿ  أنف ًمٚمرؾمقل طم٤مضم٦م ذم ومام واحلدود، اًمٜمٓم٤مق ُُمـَحدَّ

 واوح؟ ويًتقوح، يًتٗمّمؾ

 وقمدم ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر يٜمٌٖمل احلدي٨م، هذا همػم ذم اًم٘م٤مقمدة هذه اؾمتٕمامل: ًمذًمؽ

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ومٞمام إـمالىم٤مً  شمرد ومال هٜم٤م أُم٤م سم٢مـمالق، اؾمتٕمامهل٤م

 اخلثٕمٛمٞم٦م، يم٠مب أب٤مً  يٙمقن أن يٛمٙمـ قمٜمف اعمحجقج هذا: آظمر رء ي٠ميت هذا سمٕمد

 أوص ُُمْقصٍ  قمـ يٙمقن أن يٛمٙمـ: صم٤مًمث٤مً .. صم٤مٟمٞم٤مً  هذا احلدي٨م، ذم طُمّج٦م ومٞمف ُم٤م طمٞمٜمئذٍ 

ٌ ل يم٤من اًمذي هذا احل٤مج  .قمٜمف حي٩م سم٠من ؿمؼمُم٦م قمـ ُيَٚم

دل حلج٦م دًمٞمالً  يمقٟمف قمـ احلدي٨م خيرج: وم٢مذاً   ويدظمؾ وذط، ىمٞمد سمدون قم٤مُم٦م سمّمقرة اًٌم

 وضمؾ قمز اهلل أوىمٗمٜمل سمٕمد ومٞمام صمؿ هٙمذا، أىمقل يمٜم٧م.. ُمنموقم٦م وصٞم٦م شمٜمٗمٞمذ ُمقوقع ذم

ن إمم يمٜم٧م وإن وهمػمه٤م،ش اًمٙمٌػم اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ» ذم رواي٤مت قمغم سمٗمْمٚمف  ًمّمح٦م أـمٛمئـ مل ٔا

 ؿم٤ميػ أب،: ىم٤مل ؿمؼمُم٦م؟ ُمـ اًم٘مّم٦م، هذه ذم رأجؽ ؿمق طم٤مل يمؾ قمغم ًمٙمٜمف إؾمٜم٤مده٤م،

                                                           

العموم  ُمٜمزًم٦م يتٜمزل آطمتامل ُمع إطمقال طمٙم٤مي٤مت ذم آؾمتٗمّم٤مل شمرك: اًمِم٤مومٕمل ىمقل ي٘مّمد اًمِمٞمخ ًمٕمؾ  (7)

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده]يف املقال.
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ؾمتدٓل جيقز ومال..طمٞمٜمئذ  .أبداً  سم٤محلدي٨م ٓا

 (11: 53: 37/ 237/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (11: 56: 54/ 237/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمتقدم ازمٕٖا عـ األم ضمج

ة :اًم٤ًمئؾ  ؾمٌٕم٦م وقمٛمره أؿمٝمر، ؾمٌٕم٦م ُمٜمذ شُمقذم   اًمذي اسمٜمٝم٤م قمـ حت٩م أن شمريد اُمرأ

 ُم٘مدرة وهل٤م حي٩م، مل ٕنف قمٜمف: أطم٩م اهلل ؿم٤مء إن: ضمٜم٤مزشمف ذم ىم٤مًم٧م وىمد ؾمٜم٦م، وقمنميـ

٦م حيجقا  ومل ديقٟمف، قمٜمف ؾمددوا إظمقان وًمف ذًمؽ، قمغم  قمٛمره اسمـ وًمف اإلؾمالم، طَمجَّ

 وًمده٤م، قمـ ًمٚمح٩م حمرم ُمع اًمذه٤مب وشمريد اإلؾمالم، طمج٦م طمج٧م واعمرأة ؿمٝمريـ،

 ؿمٞمخٜم٤م؟ هذا جيقز هؾ

 هق اًمٕمٙمس إٟمام اًمقًمد، قمـ إم طم٩م ضمقاز قمغم دًمٞمؾ اًمنمع ذم يقضمد ٓ اًمِمٞمخ:

 أو شمٓمققم٤مً  ٟمٗمًٝم٤م قمـ حت٩م ومٝمل وًمذًمؽ وأبٞمف، أُمف قمـ اًمقًمد حي٩م أن وهق اًمّمقاب،

 طمجتٝمؿ، قمدم ذم ُمٕمذوريـ ويم٤مٟمقا  اإلؾمالم طمج٦م طَمّجقا  ُم٤م يم٤مٟمقا  إن وأُمٝم٤م أبٞمٝم٤م قمـ

 أطمدمه٤م قمـ ومتح٩م اإلؾمالم، طمج٦م طمجقا  يم٤مٟمقا  وإن أُمٝم٤م، أو أبٞمٝم٤م قمـ حت٩م ومٝمل

 اسمٜمف اهلل ؿم٤مء وم٢من قمٜمف، حت٩م أن أرادت اًمذي ًمقًمده٤م وسم٤مًمٜم٦ًٌم شمٓمققم٤ًم، سم٤مٕم وشمٌدأ

 طملم ٟمٗمًف قمـ حي٩م صمؿ اًمّمالة، قمغم ويقافم٥م إؾمالُمٞم٦م، شمرسمٞم٦م ويؽمسمك َيْٙمؼُم  اًمّمٖمػم

 .اًمنمع يٕمٓمٞمف اًمذي هذا. أبٞمف قمـ حي٩م صمؿ آؾمتٓم٤مقم٦م،

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 11: 33: 51/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)





 زمسو
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 زمداطمؾ خمتص هذا فٖؾ زوزم، واء رشب عٕد وستجاب الدعاء

 وْان أي دم أم وْة،

 ُمٙم٦م، سمداظمؾ خمتص هذا ومٝمؾ زُمزم، ُم٤مء ذب قمٜمد ُمًتج٤مب اًمدقم٤مء ُمداظمٚم٦م:

 ُمٙم٤من؟ أي ذم أم

 .أراه اًمذي هق إول اًمِمٞمخ:

 ( 11: 71: 71/ 874/ واًمٜمقر اهلدى)

 وـ هذا أن ععم قائامً  زوزم وـ ط الٕبل زمرشب زمًَٖؿ يستدل

 السٕة

 ُمـ هذا أن قمغم ىم٤مئامً  زُمزم ُمـ ط اًمٜمٌل سمنمب سمٕمْمٝمؿ يًتدل] :ُمداظمٚم٦م

 ؟[اًمًٜم٦م

ٝم٤م اًّمكم اًمرؾم٤مًم٦م ؿمٗمتؿ :اًمِمٞمخ  اًمٜمٝمقض يمٞمٗمٞم٦م ذم ضمزء» ؾمامه اًمًٕمقديلم، أطمد أخٗمَّ

 .اجلزء هذا ؿمٗمتقا  ُم٤م أفمـ، زيد سمـ سمٙمر اؾمٛمف اًمكمش اًمّمالة ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم

 .اؾمٛمف.. .زيد أبق سمٙمر :ُمداظمٚم٦م

ض هذا ىمري٦ٌم، عمدة هقن يم٤من اًمكم هذا :اًمِمٞمخ  عم٠ًمختلم، اجلزء هذا ذم شَمَٕمرَّ

 أنف سمرهمؿ اجلٚم٦ًم، هذه ٟمٗمك ومٝمق آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم سمٕمد اًمٜمٝمقض: إومم اعم٠ًمخ٦م

 ذم وصحٞمح طمقيرث، سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ُمـش اًمٌخ٤مري» ذم صحٞمح ذًمؽ ذم احلدي٨م

 اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ قمنمة ذم اًم٤ًمقمدي مُحَْٞمد أب طمدي٨م ُمـ وهمػمهش داود أب ؾمٜمـ»

 إمم ي٘مقم اًمرؾمقل أراد ح٤م أنف» وومٞمٝم٤م اًمّمالة هلؿ وصػ طمٞمٜمام َصّدىمقه يمٚمٝمؿ ط

 ش.ىم٤مم صمؿ اخلٗمٞمٗم٦م اجلٚم٦ًم هذه ضمٚمس اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م
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 اهلل ؾمٌح٤من ًمٙمـ -اًمِم٤مهد وهٜم٤م- ضمٞمد، سمح٨م سمٞمٜم٘مؾ اًمرضمؾ هذا: اًمِم٤مهد 

 ومال -وطمديث٤مً  ىمديامً - اًمٕمٚمامء مج٤مهػم ذًمؽ وسمٕمٙمس َُمـِحّٚمف، همػم ذم اًمٌح٨م هذا ووع

ٌ ٘مقن  .ىم٤مئامً  زُمزم ُم٤مء ذب وهق اعمٜم٤مؾم٥م، ُمٙم٤مٟمف ذم اًمٌح٨م هذا ُيَٓم

 شمتْمٛمـ ٓ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أومٕم٤مل ممٙمـ أنف: اًمٌح٨م ظمالص٦م

: -ُمثالً – إُمثٚم٦م سمٕمض هق وسمٞمجٞم٥م ًمٕمذر، اًمٌمء يٗمٕمؾ وم٘مد اًمتنميٕمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م

 إمم قمروم٤مت ُمـ أوم٤مض ح٤م اًمرؾمقل أن أؾم٤مُم٦م طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ُمث٤مل ضم٤مي٥م

 هذا ُم١مًمػ-: سمٞم٘مقل ومٝمق ،اًمًالم قمٚمٞمف وسم٤مل ٟمزل اًمٓمريؼ ُمـ ضم٤مٟم٥م ذم ُمزدًمٗم٦م

 اًمتل هل ًمٚمتٌقل اًمًالم قمٚمٞمف طم٤مضمتف ٕنف احل٩م: ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ يٕمتؼم ٓ هذا إن -اجلزء

 اًم٘مٛمٞمص، أزرار حمٚمقل يّمكم يم٤من قمٛمر اسمـ إن: ُمٜمٝم٤م إُمثٚم٦م سمٕمض وسمٞمجٞم٥م محٚمتف،

 ...اًم٘مٛمٞمص أزرار حمٚمقل يّمكم اهلل رؾمقل رأج٧م اهلل، قمٌد ي٤م قمٛمر اسمـ ي٤م هٞمؽ ًمٞمش

 ضمٚم٦ًم ُمقوقع قمغم إُمثٚم٦م هذه سمٞمٓمٌؼ سَم٠َمه، اخلٓم٠م صمؿ أُمثٚم٦م، ضم٤مي٥م: اعم٘مّمقد

 هق ومٞمف، سمٜمٕمٛمؾ ٟمحـ اًمكمش اًمٕمجـ طمدي٨م» سمٞمٕمّرضمٝم٤م: اًمث٤مٟمٞم٦م واعم٠ًمخ٦م اإلؾمؽماطم٦م،

 ٓ- أنف وُمٕمٚمقم ىم٤مئاًم، زُمزم ذب اًمرؾمقل أن: اًمِم٤مهد ويـ اعمًٙملم، ُُمَْمّٕمٗمف

 ذًمؽ ومٕمؾ  ىم٤مئامً  ذب ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن هٜم٤م فمٝمر ُم٤م -ىم٤مئامً  اًمنمب أقمٜمل

 أنف ظم٤مص٦م زُمزم ُم٤مء ذب ذم اًمًٜم٦م: ًمؽ سمٞم٘مقل ذًمؽ ُمع يمٞمػ؟ قمروم٧م شمنميٕم٤ًم،

 اًمٌٕمٞمدة اًمٌالد إمم زُمزم قمٜمد زُمزم ذب ُمـ اًمدقمقة هذه اٟمت٘مٚم٧م صمؿ ىم٤مئاًم، ينمب

 زُمزم، ُمٕمف وضم٤مي٥م ٟمّمٞم٥م، ًمف يمت٥م اهلل اًمكم احل٤مج سمٞمجل اح٤مء، إًمٞمٝم٤م ُيٜمَْ٘مؾ اًمتل

 ىم٤مئاًم، ذب اًمرؾمقل ًمٞمش؟ ىم٤مئاًم، سمٞمنمب سمٞم٘مقم واطمد يمؾ احل٤مضيـ يً٘مل سمٞمجقز

 هذا وضمٕمؾ ىم٤مصدًا، يم٤من أنف ًمؽ شمٌلم هؾ ًمٙمـ ىم٤مئاًم، ذب.. .اًمرؾمقل لطمٌٞمٌ ي٤م

 .ًمزُمزم سم٤مًمٜم٦ًٌم ظم٤مص٤مً  طمٙمامً 

 سمٞمجٞمٙمؿ ح٤م اًمدٟمٞم٤م سمالد يمؾ ذم سم٤مًمٙمؿ ُم٤م ًمٙمـ ظم٤مص، طمٙمؿ هٜم٤مك ٟمٕمؿ: ومروٜم٤م ًمق

 ىم٤مئامً  اًمنمب قمـ هنك ىمد اًمرؾمقل أن ُمٕمٜم٤مه ُمٕمٜمك، إيف ىمٞم٤مم، سمتنمسمقا  سمت٘مقُمقا  زُمزم

 ذب أنف اًمٔم٤مهر ًمٙمـ ىم٤مئاًم، ذب اًمرؾمقل أن ومّمحٞمح ىم٤مئاًم، اًمنمب قمـ وزضمر

 قمٌد اًمّمح٤مب رواي٦م ُمـ أطم٤مدي٨م سمٕمض ذم أن٤م أىمقل يمام اًمزطم٤مم، ًمِمدة ًمٚمزطم٤مم، ىم٤مئامً 
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 اًمرؾمقل ؿم٤مف أنف: اعمٝمؿ ٟمًٌف، سم٤ٌمزم خيٓمر ًمٕمٚمف قم٤مُمر سمـ اهلل قمٌد أجش قم٤مُمر، سمـ اهلل

 سمٞم٘مقًمقا  ُمثٚمامش إًمٞمؽ إًمٞمؽ» وٓش ـمريؼ» ٓ طمقًمف واًمٜم٤مس يٛمٌم احل٩م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

 أدريم٧م وم٠من٤م إُمت٤مر، قمنمات ـمريؼ هلؿ يٗمًحقا  ُم٤م سمد ٓ اًمٞمقم، اًمًٕمقديلم إُمراء

 أؾمٛمع ب ومقضمئ٧م اًمًٕمقدي اًمٗمقج يمٛمرؿمد اًمري٤مض إمم رطم٧م طمجج٧م ُمرة ٕول

قه سمقق، صقت  اًم٘مّم٦م هل ُم٤م.. .هذا اًمٕمًٙمري سمقق سمقرفم٤من سم٤مًمِم٤مم قمٜمدٟم٤م سمٞمًٛم 

 ًمف، شُمـْخَٚمـك اًمِمقارع ؿم٤من ُمـ هذا اًمٌقق هبذا ومٌٜميب سمًٞم٤مرشمف، يُٛمر سمِّده إُمػم: ىم٤مل

ًمٞمف اًمٜم٤مس اًمٌنم ؾمٞمد اًمرؾمقل احلدي٨م، هذا ذيمرت  ـمريؼ: ي٘مقل أطمد، وٓ طمقا

 سمِّده ضم٤مء ح٤م وم٤مًمرؾمقل ،شإًمٞمؽ إًمٞمؽ» وٓ ،هٞمؽ روح ـمرد ٓ اًمًالم، قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل

ٜم٦م طم٥ًم ينمب أن أراد ًمق مت٤مُم٤ًم، طمقًمف ُمٙمتٔملم اًمٜم٤مس زُمزم، ُمـ ينمب  ً : يٕمٜمل اًم

: أوًٓ  ىم٤مئاًم، زُمزم ُمـ اًمرؾمقل ذب: وم٢مذاً [..ييوه] يٛمٙمـ  ىَمّرره٤م، اًمّٚمـك اًمًٜم٦م

 .أبداً  ًمٌمء ٓ ًمٚمزطم٤مم ذًمؽ ومٕمؾ أنف اًمٔم٤مهر: صم٤مٟمٞم٤مً  اًمتنميع، ىمّمد ومٞمٝم٤م فم٤مهر ُمش

 .ذقمل ًمٕمذر إٓ ىم٤مقمداً  ُينمب أن اعمٞم٤مه، يمٙمؾ زُمزم ُم٤مء ذم إصؾ: وم٢مذاً 

 (11 :47: 57/ 733/  واًمٜمقر اهلدى)

 الٌقاف زمَد زوزم وـ الرشب

 صمؿ وُمـ ريمٕمتلم يّمٚمقن اًمٓمقاف سمٕمد اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخل ُمداظمٚم٦م:

 هذا؟ جيقز هؾ...يٕمٜمل زُمزم ومقق ُمـ ينمسمقن

 ُمـ أو احل٩م، أريم٤من ُمـ ًمٞمس زُمزم ُمـ اًمنمب ىمْمٞم٦م ًمٙمـ جيقز، اًمِمٞمخ:

 سم٤مًمرؾمقل ي٘متدي أن اإلٟم٤ًمن اؾمتٓم٤مع ومٙمٚمام احل٩م، ؾمٜمـ ُمـ هق إٟمام احل٩م، واضم٤ٌمت

 هق هذا يٙمقن ط اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام ُم٤ٌمذة -ُمثالً – اًمٌئر ُمـ ومٞمنمب اًمًالم، قمٚمٞمف

 .سم٤مًمٌئر شمتّمؾ ٟم٘مٓم٦م أىمرب ُمـ: إذاً  اعمٛمٙمـ، ُمـ ًمٞمس أن اًمًٜم٦م،

 (11: 73: 55/ 415/ واًمٜمقر اهلدى)
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َب  لِـام زوزم واء: ضمديث  زمٓد أي دم رشهبا يىٔؾ هؾ لف، رُشِ

 أضمد؟ أي ووـ

 ..احلدي٨م ًمف ذب ح٤م زُمزم ُم٤مء ُمداظمٚم٦م:

 .هذا صحٞمح طمدي٨م اًمِمٞمخ:

قمٝم٤م زُمزم ُم٤مء ضم٤مب اًمقاطمد ًمق قمٚمٞمف ويٜمٓمٌؼ ُمداظمٚم٦م:  آردن؟ ذم ووزَّ

 .سمس هٜم٤مك ٓ، اًمِمٞمخ:

 .هٜم٤مك سمس ُمداظمٚم٦م:

 (11: 59: 45/ 733/  واًمٜمقر اهلدى)



 احلاد تهه متفرقة مصائل
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 والتْبغم التٓبٗة فًؾ

 [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.ٟمٕمؿ :ىم٤مل سم٤مجلٜم٦م؟: ىمٞمؾ سمنم، إٓ ىمط ُمٙمؼم يمؼم وٓ سمنم، إٓ ىمط ُمٝمؾ أهؾ ُم٤م»

 .[واًمتٙمٌػم اًمتٚمٌٞم٦م ومْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.755/ 4)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؽمٕني مخس كؾ احلج فًؾ

 [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 متيض اعمٕمٞمِم٦م، ذم قمٚمٞمف ووؾمٕم٧م ضمًٛمف، ًمف أصحح٧م قمٌدا إن: ي٘مقل اهلل إن»

 ش.عمحروم إزم يٗمد ٓ أقمقام مخ٦ًم قمٚمٞمف

 :[ىم٤مل صمؿ ؾمٜملم، مخس يمؾ احل٩م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 صحٞمحف ش ذم طم٤ٌمن اسمـ رواه» ش:734/  2»"  اًمؽمهمٞم٥م» ذم اعمٜمذري ىم٤مل :فائدة

 طمل سمـ طمًـ يم٤من: ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض أظمؼمين اعمٜمذر سمـ قمكم ىم٤مل: وىم٤مل واًمٌٞمٝم٘مل»

 احل٩م يؽمك ٓ أن اًمّمحٞمح اعمقه ًمٚمرضمؾ وحي٥م ي٠مظمذ، وسمف احلدي٨م، هذا يٕمجٌف

 ش.ؾمٜملم مخس

 (.224/ 4)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ضمجف يبط مل اإلؽمالم إىل عاد شمؿ ارسمد شمؿ ضمج إذا اظمسٓؿ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 قمٚمٞمف جي٥م ومل طمجف حيٌط، مل اإلؾمالم، إمم قم٤مد صمؿ ارشمد، صمؿ طم٩م، إذا اعمًٚمؿ

 طمزم اسمـ واظمت٤مره ؾمٕمد، سمـ اًمٚمٞم٨م ىمقزم وأطمد اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ُمذه٥م وهق إقم٤مدشمف،
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/  7» شمٕم٤ممم اهلل رمحف ىم٤مل ذيمره، ُمـ ٓسمد أنف أرى ُمتلم، ضمٞمد سمٙمالم ًمف واٟمتٍم

 اًمٜم٤مر ُمـ واؾمتٜم٘مذه شمٕم٤ممم اهلل هداه صمؿ ارشمد، صمؿ واقمتٛمر، طم٩م ُمـ - ُم٠ًمخ٦م»ش: 277

 اًمٚمٞم٨م ىمقزم وأطمد اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق اًمٕمٛمرة، وٓ احل٩م يٕمٞمد أن قمٚمٞمف ومٚمٞمس وم٠مؾمٚمؿ

: شمٕم٤ممم اهلل سم٘مقل واطمتجقا  واًمٕمٛمرة، احل٩م يٕمٞمد: ؾمٚمٞمامن وأبق وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل

ـَ ﴿ ي ـَ اخْل٤َمِهِ َـّ ُِم َـّ قَمَٛمُٚمَؽ َوًَمتَُٙمقَٟم يْم٧َم ًَمٞمَْحٌََٓم ـْ َأْذَ
 همػمه٤م، طمج٦م هلؿ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م ،﴾ًَمئِ

 اًمذي قمٛمٚمؽ ًمٞمحٌٓمـ أذيم٧م ًمئـ: ومٞمٝم٤م ي٘مؾ مل شمٕم٤ممم اهلل ٕن ومٞمٝم٤م، هلؿ طمج٦م وٓ

 قمٛمٚمف حيٌط أنف شمٕم٤ممم أظمؼم وإٟمام دمقز، ٓ اهلل قمغم زي٤مدة وهذه شمنمك، أن ىمٌؾ قمٛمٚم٧م

 طم٩م وًمق. ؿمؽ سمال طمؼ وهذا أؾمٚمؿ، إذا ٓ ذيمف، قمغم أجْم٤م ُم٤مت إذا اًمنمك سمٕمد

 وأجْم٤م اًمقاضم٥م، قمـ ذًمؽ ُمـ رء جيزه مل زيمك أو ص٤مم أو صغم أو اقمتٛمر أو ُمنمك

ـَ ﴿: ومٞمٝم٤م شمٕم٤ممم ىمقًمف وم٢من ي ـَ اخْل٤َمِهِ َـّ ُِم  اإلؾمالم إمم رضمع إذا اعمرشمد أن سمٞم٤من ﴾ َوًَمَتُٙمقَٟم

 ٓ ٕنف سم٤مجلٜم٦م، قمٚمٞمف وجم٤مزى ًمف ُمٙمتقب هق سمؾ أصال إؾمالُمف ىمٌؾ قمٛمؾ ُم٤م حيٌط مل

 سمؾ اخل٤مهيـ ُمـ ًمٞمس اإلؾمالم إمم رضمع إذا اعمرشمد أن ذم إُم٦م ُمـ أطمد سملم ظمالف

 يمٗمره، قمغم اعمٞم٧م هق قمٛمٚمف حيٌط اًمذي أن ومّمح اًمٗم٤مئزيـ، اعمٗمٚمحلم اعمرسمحلم ُمـ

 أو يمٗمره سمٕمد أؾمٚمؿ ُمـ ٓ ؿمؽ، سمال اخل٤مهيـ ُمـ هق وهذا ُمرشمد، همػم أو ُمرشمدا

ـْ ِديٜمِِف وَمٞمَُٛم٧ْم َوُهَق يَم٤مومٌِر ﴿ : شمٕم٤ممم وىم٤مل ردشمف، سمٕمد اإلؾمالم راضمع ـْ َيْرشَمِدْد ُِمٜمُْٙمْؿ قَم َوَُم

 سم٠من إٓ ارشمد إن قمٛمٚمف حيٌط ٓ أنف ُمـ: ىمقًمٜم٤م ٟمص ومّمح ﴾وَم٠ُمْوئَلَِؽ طَمٌَِٓم٧ْم َأقْماَمهُلُؿْ 

ـْ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل ووضمدٟم٤م يم٤مومر، وهق يٛمقت َأين  َٓ ُأِوٞمُع قَمَٛمَؾ قَم٤مُِمٍؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

ٍة ظَمػْمًا َيَره﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،﴾َذيَمٍر َأْو ُأنْثَك ـْ َيْٕمَٛمْؾ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ  جيقز ٓ قمٛمقم وهذا ﴾وَمَٛم

 .ًمف يْمٞمٕم٤من وٓ ؾمػمامه٤م، اإلؾمالم راضمع إذا وقمٛمرشمف طمجف أن ومّمح َّتّمٞمّمف،

 قمـ يمالمه٤م اعمٕمٜمك قمروة سمـ هِم٤مم وقمـ اًمزهري قمـ يم٤مًمِمٛمس ـمرق ُمـ ورويٜم٤م

 أي: اًمًالم قمٚمٞمف اهلل ًمرؾمقل ىم٤مل أنف أظمؼمه طمزام سمـ طمٙمٞمؿ أن اًمزسمػم سمـ قمروة

 صٚم٦م أو قمت٤مىم٦م أو صدىم٦م ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم هب٤م أتحٜم٨م يمٜم٧م أُمقرا أرأج٧م اهلل رؾمقل

 .شظمػم ُمـ أؾمٚمٗم٧م ُم٤م قمغم أؾمٚمٛم٧م» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل أضمر؟ أومٞمٝم٤م رطمؿ،

 (.495-494/ 7/ 7)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م 
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 الساعة؟ قٗام قبٗؾ البٗت يج هؾ

 [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش:2/  65» ش  ُمًٜمده» ذم يٕمغم أبق رواه  ش.اًمٌٞم٧م حي٩م ٓ طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»

 أب قمـ قمت٦ٌم أب سمـ اهلل قمٌد قمـ ىمت٤مدة طمدصمٜمل ؿمٕم٦ٌم قمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م ظمٞمثٛم٦م أبق طمدصمٜم٤م

 4» واحل٤ميمؿش 7884» طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف يٕمغم أب ـمريؼ وُمـ. ُمرومققم٤م اخلدري ؾمٕمٞمد

 ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م. ؿمٕم٦ٌم قمـ آظمريـ ـمري٘ملم ُمـش 453/ 

 إنّم٤مري هق قمت٦ٌم أب سمـ اهلل وقمٌد. اًمذهٌل وواوم٘مف احل٤ميمؿ، ىم٤مل يمام اًمِمٞمخلم

 وىمد. احلج٤مج اسمـ هق وؿمٕم٦ٌم. طمرب سمـ زهػم اؾمٛمف ظمٞمثٛم٦م وأبق. أنس ُمقمم اًمٌٍمي

 ًمٞمحجـ»:  ُمتٜمف ذم ىم٤مل أنف إٓ. سمف ىمت٤مدة قمـ :وم٘م٤مل احلج٤مج، سمـ احلج٤مج ظم٤مًمٗمف

 ،ش413/  7» اًمٌخ٤مري أظمرضمف ش.وُم٠مضمقج ي٠مضمقج ظمروج سمٕمد وًمٞمٕمتٛمرن اًمٌٞم٧م،

 اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»: ؿمٕم٦ٌم قمـ اًمرمحـ قمٌد وىم٤مل. ىمت٤مدة قمـ وقمٛمران أب٤من شم٤مسمٕمف»: وىم٤مل

 ش.أيمثر وإول ش.اًمٌٞم٧م حي٩م ٓ طمتك

 قمٛمران وُمت٤مسمٕم٦م. واحل٤ميمؿش 64 و 48 و 27/  3» أمحد قمٜمد أب٤من، وُمت٤مسمٕم٦م: ىمٚم٧م

 - 289/  7» يٕمغم أب ويمذاش 28/  3» أجْم٤م قمٜمده - اًم٘مٓم٤من داور اسمـ وهق -

 سمـ ؾمٕمٞمد ه١مٓء شم٤مسمع وىمد »ش: 455/  3» ش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ش.اعمٙمت٥م ُمّمقرة

 اًمٜم٤مس إن: وًمٗمٔمف قمٜمف، قم٤ٌمدة سمـ روح قمـ محٞمد سمـ قمٌد أظمرضمف. ىمت٤مدة قمـ قمروسم٦م أب

 أن ذيمر صمؿ ش.وُم٠مضمقج ي٠مضمقج ظمروج سمٕمد اًمٜمخؾ ويٖمرؾمقن ويٕمتٛمرون ًمٞمحجقن

د اًمٚمٗمظ، هذا قمغم ذيمره شم٘مدم ُمـ ٓشمٗم٤مق احلج٤مج رضمح إٟمام اًمٌخ٤مري  سمام ؿمٕم٦ٌم واٟمٗمرا

 يٕمٜمل - إول ُمـ اعمٗمٝمقم ٕن اًمتٕم٤مرض فم٤مهرمه٤م ٕن ذًمؽ ىم٤مل وإٟمام خي٤مًمٗمٝمؿ،

ط سمٕمد حي٩م اًمٌٞم٧م أن - احلج٤مج طمدي٨م . سمٕمده٤م حي٩م ٓ أنف اًمث٤مين وُمـ اًم٤ًمقم٦م، أذا

 ي٠مضمقج ظمروج سمٕمد اًمٜم٤مس طم٩م ُمـ يٚمزم ٓ وم٢مٟمف احلديثلم، سملم اجلٛمع يٛمٙمـ وًمٙمـ

  .اًم٤ًمقم٦م فمٝمقر ىمرب قمٜمد ُم٤م وىم٧م ذم احل٩م يٛمتٜمع أن وُم٠مضمقج

 (.557-556/ 5)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 زمحر وْة وزمني زمٕٗف كان وـ ععم احلج يسّط هؾ

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 ٟم٤مرا اًمٌحر حت٧م وم٢من اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم هم٤مز أو ُمٕمتٛمر أو طم٤مج إٓ اًمٌحر يريم٥م ٓ»

 .ُمٜمٙمر ش.سمحرا  اًمٜم٤مر وحت٧م

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ؾمٌٞمؾ ذم اًمٌحر ريمقب ُمـ اعمٜمع ُمـ احلدي٨م هذا ذم ُم٤م خيٗمك وٓ

 قمـ اًمٜم٤مس احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع يّمد أن يٕم٘مؾ ٓ اًمتل اعمّم٤مًمح ُمـ وٟمحقذًمؽ واًمتج٤مرة

 قم٤ٌمده قمغم يٛمتـ شمٕم٤ممم واهلل يمٞمػ اًمٌحر، ذم اًمٖمرق وهق أٓ ُمٔمٜمقن سم٥ًٌم حتّمٞمٚمٝم٤م

ُؿْ  َوآَي٦مٌ ﴿: وم٘م٤مل.. هب٤م اًمٌحر ريمقب هلؿ وؾمٝمؾ اًمًٗمـ هلؿ ظمٚمؼ سم٠منف يَّتَُٝمؿْ  مَحَْٚمٜم٤َم َأن٤َّم هلَّ  ُذر 

ـ هَلُؿ َوظَمَٚمْ٘مٜم٤َم * اعْمَِْمُحقن اًْمُٗمْٚمِؽ  ذِم  ْثٚمِفِ  ُم  ٌُقن َُم٤م ُم   اًمًٗمـ أي [42 ،47: يس] ﴾َيْريَم

 هذا ومٗمل .وهمػمهؿ اًم٘مٞمؿ واسمـ يمثػم واسمـ اًم٘مرـمٌك رضمحف اًمذي اًمّمحٞمح اًم٘مقل قمغم

، ويمقٟمف احلدي٨م هذا وٕمػ قمغم دًمٞمؾ  :ط ىمقًمف هذا وي١ميد .أقمٚمؿ واهلل ُمٜمٙمرا

 ،شؿمٝمٞمديـ أضمر ًمف واًمٖمرق اًمٖمرق ؿمٝمٞمد أضمر ًمف اًم٘ملء يّمٞمٌف اًمذي اًمٌحر ذم اح٤مئد»

م أم قمـ واًمٌٞمٝم٘مل داود أبق رواه  خمرج وهق طمًـ سمًٜمد قمٜمٝم٤م اهلل ريض طمرا

 ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚم٘م٤م طمْم٤م اًمٌحر ريمقب قمغم طمض ومٗمٞمفش. 7749» اإلرواء»ذم

 وهق ُمٙم٦م، وسملم سمٞمٜمف اًمٌحر سمٙمقن يً٘مط ٓ احل٩م أن قمغم دًمٞمؾ وومٞمف سمٖمزووٟمحقه،

 ًمف واطمت٩م يً٘مط،: أظمر ىمقًمف ذم وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل، ىمقزم وأطمد احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م

 وذًمؽش 74 - 73/  2» اجلقزي ٓسمـش اًمتح٘مٞمؼ»ذم يمام اعمٜمٙمر احلدي٨م هبذا سمٕمْمٝمؿ

 !اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م آصم٤مر ُمـ

 (.693-692/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

ًٗا احلج هؾ  راكًبا احلج وـ أفًؾ واؾم

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]
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 سمٙمؾ واح٤مر طمًٜم٦م، ؾمٌٕملم راطمٚمتف َّتٓمقه٤م ظمٓمقة سمٙمؾ اًمرايم٥م ًمٚمح٤مج إن»

 .وٕمٞمػ ش.طمًٜم٦م ؾمٌٕمامئ٦م خيٓمقه٤م ظمٓمقة

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

سمف راويف، ًمْمٕمػ وٕمٞمػ، احلدي٨م أن: اًم٘مقل ومجٚم٦م: ىمٚم٧م  ؾمٜمده ذم واوٓمرا

 ومٚمقيم٤من رايم٤ٌم، طم٩م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف صح وىمد صحٞمح٤م يٙمقن ويمٞمػ وُمتٜمف

 احل٩م أن إمم اًمٕمٚمامء ر مجٝمق ذه٥م وًمذًمؽ ،ط ًمٜمٌٞمف اهلل ٓظمت٤مره أومْمؾ ُم٤مؿمٞم٤م احل٩م

 صغم اًمٜمٌل طمج٦م»رؾم٤مًمتل وراضمع ،شُمًٚمؿ ذح»ذم اًمٜمقوي ذيمره يمام أومْمؾ رايم٤ٌم

 إومم، اًمٓمٌٕم٦م ُمـش 76 ص»ش قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمٜمف رواه٤م يمام وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 .اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌٕم٦م ُمـش 76» واًمتٕمٚمٞمؼ

 احلدي٨م ذم شم٘مدُم٧م آظمره ذم زي٤مدة ٟمٕمٞمؿ وأب طم٤مشمؿ، أب اسمـ قمٜمد احلدي٨م وذم

 طمج٦م، ؾمٌٕملم أضمر ًمٚمامر» :وهق أجْم٤م خمتٍما  آظمر سم٢مؾمٜم٤مد روى وىمد ىمٌٚمف، اًمذي

   .ُمقوقع ش.طمج٦م صمالصملم أضمر وًمٚمرايم٥م

 (.772-777/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 الٕحر يقم هق األكػم احلج يقم

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 .اًمٜمحر يقم هق إيمؼم احل٩م يقم

 (.782/ 72/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 الٕحر يقم اخلٌبة

  [:طمان صديؼ قال]

 ىم٤مئام، ظمٗمٞمٗمتلم ظمٓمٌتلم اًمزوال سمٕمدش خيٓمٌٝمؿ أن سم٤مًمٜم٤مس حي٩م عمـ ويًتح٥م»

 .اًمث٤مين اًمٞمقم إمم اعمٜم٤مؾمؽ ومٞمٝمام يٕمٚمؿ :  يم٤مجلٛمٕم٦م سمٞمٜمٝمام وجيٚمس أظمػ، وإظمػمة
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 [:األلباين فَٓؼ]

 وي١ميد قمٚمٞمٝم٤م: وىمٗم٧م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ رء ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص٤م هذا أضمد مل

 يًؼ مل اخلٓمٌتلم: سملم واجلٚمقس اًمٕمٞمديـ، خلٓم٦ٌم ظم٤مص٤م سم٤مسم٤م قم٘مد ح٤م اًمٌٞمٝم٘مل أن ذًمؽ

  ش.اجلٛمٕم٦م ظمٓمٌتل قمغم ىمٞم٤مؾم٤م»: ىم٤مل سمؾ طمديث٤م: ًمذًمؽ

 ( 772/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 الذ٘قب وسمِْغم احلج

ر هؾ ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ  واًمنىم٦م؟ يم٤مًمزٟم٤م اًمٙم٤ٌمئر قمٜمف شُمَٙمٗم 

ر: سم٢مجي٤مز اجلقاب  قمٚمٞمف  سم٘مقًمف ٟمذيمر ٟمٜمٔمر، صمؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  سم٘مقًمف ُٟمَذيم 

 أو قم٤مُم٦م دًٓمتف هؾ احلدي٨م، هذا ومٝمؿ قمغم شم٤ًمقمدوٟمٜم٤م اًمٕمرب ُمٕمنم وأنتؿ اًمًالم

 ومٞمف يٖمتًؾ أطمديمؿ، دار أُم٤مم هَمْٛمرٍ  ضم٤مرٍ  هنرٍ  يمٛمثؾ: اخلٛمس اًمّمٚمقات َُمَثُؾ : »ظم٤مص٦م

 اهلل، رؾمقل ي٤م ٓ: ىم٤مًمقا  رء؟ سمدٟمف قمغم درٟمف ُمـ يٌ٘مك أتروٟمف ُمرات، مخس يقم يمؾ

ر اخلٛمس، اًمّمٚمقات ُمثؾ ومذًمؽ: ىم٤مل  اًمّمٖم٤مئر، هل زم ىمقًمقا ش  اخلٓم٤مي٤م هبـ اهلل ُيَٙمٗم 

 رءش درٟمف ُمـ يٌ٘مك هؾ» احلدي٨م؟ هذا ُمـ شمٗمٝمٛمقن ُم٤مذا واًمّمٖم٤مئر، اًمٙم٤ٌمئر هل أم

 اعمٕمٜمك يٙمقن اًمّمٖم٤مئر، شمٙمٗمػم يٕمٜمل سم٠منف احلدي٨م ومنٟم٤م إذا ٓ إوًمقن اًمٕمرب ىم٤مل

 ىم٤مئامً  ومٞمٔمؾ إيمؼم اًمدرن أُم٤م اًمّمٖم٤مئر، ُمـ يٕمٜمل ٓ، ىم٤مًمقا  رء، درٟمف ُمـ أجٌ٘مك

 .سم٤مًمٌدن وٓص٘م٤مً 

 أن يٜمٌٖمل ًمذًمؽ اًمٗمٝمؿ: هذا ويٗمٝمؿ اًمٗم٘مف، هذا يٗم٘مف -ُمثكم– أقمجٛمٞم٤مً  أفمـ ُم٤م

رة إطم٤مدي٨م حتٛمؾ  ُمتٕمٚم٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م أو سم٤مًمّمالة ُمتٕمٚم٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اعمَُٙمٗم 

 .اًمّمٖم٤مئر أو اًمٙم٤ٌمئر ُمـ ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اًمذٟمقب، يمؾ شمٙمٗمػم قمغم سم٤محل٩م

 اهلل، ؿم٤مء إن احل٩م قمغم ىم٤مدُمقن وٟمحـ مت٤مُم٤ًم، احلدي٨م هذا ُيِْمٌِف -ُمثالً - يمذًمؽ

 ش.أُمف وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ ظمرج يٗمًؼ، ومل يروم٨م ومٚمؿ طم٩م ُمـ»
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الً  يقًمد أُمف شمٚمده طمٞمٜمام اًمقًمٞمد أترون : إذاً  ٓ، ـمٌٕم٤م، واًمٙم٤ٌمئر سم٤مٕوزار ُُمـَحٛمَّ

 اعمِمٙمٚم٦م يزيؾ وهق ًمف آٟمت٤ٌمه جي٥م اًمذي وًمٙمـ واًمّمٖم٤مئر، اًمٙم٤ٌمئر شمِمٛمؾ اعمٙمٗمرات

ٌَْٝم٦م أو  يمام قم٤مُمالً  يم٤من ُمٝمام يّمكم واطمد يمؾ وم٢مذا اًمٜم٤مس، سم٤مل ذم َّتٓمر ىمد اًمتل اًمُِم

 يم٤مٟم٧م وإن ذٟمقسمف، هُمِٗمرت يّمكم ُم٤م جمرد ومٝمق وشمًٕملم، شمًٕم٦م اًمِم٤مم سمالد ذم ي٘مقًمقن

 .اًمٌحر زسمد ُمثؾ

ر أهن٤م ؿم٠مهن٤م ُمـ اًمتل اًمّمالة هذه أن: اًمٜمٔمر ُأْخِٗم٧م أن أريد وم٤مًمذي  اًمٙم٤ٌمئر شُمَٙمٗم 

 ٕن ٟمّمٗمٝم٤م ًمٜم٤م ُيْٙمَت٥م أن صالشمٜم٤م ُمـ طمًٌٜم٤م صالشمٜم٤م هل ًمٞم٧ًم اًمّمٖم٤مئر، قمـ ومْمالً 

 ًمف يٙمت٥م ٓ اًمّمالة ًمُٞمَّمٚم ـل اًمرضمؾ إن »: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل ىمد ط  اًمٜمٌل

 اًمٜمّمػ هبذاش ٟمّمٗمٝم٤م ورسمٕمٝم٤م مخًٝم٤م ؾمدؾمٝم٤م ؾمٌٕمٝم٤م صمٛمٜمٝم٤م شمًٕمٝم٤م قمنمه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م

 أن اإلٟم٤ًمن يّمٚمٞمٝم٤م صالة أطمًـ أنف وسمٞم٤من اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل قمٜمده وىمػ اًمذي

 ُمـ ًمف يمت٧ٌم وم٢من قمنمه٤م، وٓ طمتك ًمف ُيْٙمَت٥م ٓ سمٛمـ سَم٤مًُمؽ ومام ٟمّمٗمٝم٤م، ًمف ُيْٙمَت٥م

 .واطمدة هذه واًمٙم٤ٌمئر اًمذٟمقب شمٙمٗمر اًمتل أهل ٟمٗمًٝم٤م اًمّمالة

 يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ رضمع: »احل٩م طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىم٤مل ًمِـؿَ  صمؿ

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ حيجقن ٓ أيمثرهؿ اًمذي اًمزُم٤من هذا ذم ٟمحـ طمجٜم٤م أهلش أُمف وًمدشمف

قن ٓ اًمٔم٤مهرة، اًمِمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م  حي٤موًمقن يٕمٜمل شمراهؿ سمؾ ،ط  اًمٜمٌل طَم٩ّم  يمام َيـُحج 

 .اًمقاضم٤ٌمت ُمـ سمٙمثػم اًم٘مٞم٤مم ُمـ إؾم٤ٌمب ٕتٗمف اًمتََّٗمٚم ٧م

 قمغم رء ذم -اهلل ؿم٤مء إن- اًمّم٤محللم اعمًٚمٛملم ُمـ ٟمٔمٜمف ومرداً  ٟمٜم٤مىمش يمٜم٤م واًمٞمقم

 ذم اًمرُمل ذم يقيمؾ أن ًمف جيقز سم٠منف ومتقى ُمٜمل ي٠مظمذ أن يريد يم٤من ُمٜمف، أقمٚمؿ ومٞمام اًمٔمـ

ؾ اعمنموع، اًمتٕمجؾ ىمٌؾ يتٕمجؾ أن يٕمٜمل اًمتنميؼ، أج٤مم ُمـ اًمث٤مين اًمٞمقم  أطمداً  ُيَقيم 

ٗمقا  أن حي٤موًمقن ضمدًا، ويمثػم يمثػم هذا وُمثؾ قمٜمف، يرُمل  طمتك احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُيـَخٗمَّ

 .حمًْم٤م ؿمٙمٚمًٞم٤م أُمًرا  احل٩م يّمٌح

 ٓ وهؿ احلج٤مج، هم٤مًمٌٞم٦م يًتح٘مفش أُمف وًمدشمف يمٞمقم: »هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م هؾ: وم٠مىمقل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمص اًمذي اعمٙمٗمر هذا احل٩م ًمقازم أُم٤م اًمٔم٤مهر، ؿمٙمٚمف قمغم احل٩م ي١مدون

 وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ ظمرج يروم٨م، ومل يٗمًؼ ومٚمؿ» اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم
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٤مج شُماَلِزم هل اًمّمٗم٤مت هذه هؾش أُمف  ًمف هٜمٞمئ٤مً  ومالن طم٩م واهلل ٟم٘مقل طمتك اًمٞمقم، احلُجَّ

 .يمٚمٝم٤م ذٟمقسمف ًمف هُمِٗمَرت

 ُمـ إظمر، اًم٘مًؿ أظمر وإٓ ُم٘مٌقل طمجؽ هلؿ ي٘م٤مل أن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم سم٤مًمٙم٤مد

 ظمرج أنف يزقمؿ وهق اًمٕم٤معملم، رب وي٥ًم اًمديـ ي٥ًم ُمـ ُمٜمٝمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م وىمد احل٩م،

 .اهلل ؾمٌٞمؾ ذم طم٤مضم٤مً 

 .اًم٘مديؿ اًمٕمرب اًمِم٤مقمر ذًمؽ سمٚم٤ًمن هلؿ ٟم٘مقل ه١مٓء أُمث٤مل

٧م وًمٙمـ طمجج٧م وُم٤م  اإلسمؾ طَمجَّ

 ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ اعمّمكم أن: وظمالصتٝم٤م احل٘م٤مئؼ، هذه اؾمتحيٟم٤م إذا ًمذًمؽ

 يمذًمؽ: إُمر يم٤من إذا يم٤مُمٚم٦م، طمج٦م طم٩م طم٤مج يمؾ يم٤مُمٚم٦م صالة صالة صغم ُمّمكم يمؾ

 واحلّمقل يمٚمٝم٤م اًمذٟمقب ُمـ صح٤مهب٤م شُمـْخِرج  اًمتل اًمّمالة قمغم وم٤محلّمقل وًمذًمؽ

 ُمـ أندر: ىمديامً  ىمٞمؾ يمام هذا يمٚمٝم٤م، اًمذٟمقب ُمـ ص٤مطمٌٝم٤م َّترج أجْم٤مً  طمج٦م قمغم

 .إمحر اًمٙمؼمي٧م

 اًمؽمهمٞم٥م ُمـ ُمٕمٚمقم هق يمام- إطم٤مدي٨م ُمـ إطم٤مدي٨م هذه شمٌ٘مك: وم٢مذا

ـ أن حي٤مول أن قمغم اعمّمكم حتض -واًمؽمهٞم٥م  ً  حئمك ًمٕمٚمف يت٘مٜمٝم٤م: وأن اًمّمالة، ُيـَح

 يمذًمؽ ُمٜم٤مل، يٙمقن ُم٤م أبٕمد أُمر ومٝمق ُمٖمٗمرة طَمّّمؾ سم٠منف ُيـْجَزم أن أُم٤م اعمٖمٗمرة، سمتٚمؽ

م اًمٌٞم٧م إمم احل٩م ُيْتِ٘مـ أن اإلٟم٤ًمن حي٤مول احل٩م  ويتجٜم٥م احلرام، اهلل سمٞم٧م احلرا

 َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َم  ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل يمام واجلدل اعم١ُْمِذي واًمٙمالم واًمروم٨م اًمٗمًؼ

ـْ  َـّ  وَمَرَض  وَمَٛم قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم ًُ [ 797:اًمٌ٘مرة] ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم

تف ُيْت٘مـ أن حي٤مول اًمذي  ومٚمٕمٚمف احلدي٨م، وذم أي٦م ذم ضم٤مء اًمذي اعمٜمقال هذا قمغم طَمجَّ

 .اًمذٟمقب يمؾ ُمـ ٟمٔمٞمٗم٤مً  أُمف وًمدشمف يمام يرضمع

٦مً  طم٩م وُمـ وأت٘مٜمٝم٤م صغم ُمـ اًمذٟمقب، يمؾ ُيَٙمّٗمر أن ُيْرضَمك: اًمٙمالم ظمالص٦م  طَمجَّ

 .وأت٘مٜمٝم٤م
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 اضْمُتٜم٧ٌِم إذا ورُمْم٤من اجلٛمٕم٦م إمم اجلٛمٕم٦م ُمـ اًمذي آؾمتثٜم٤مء ـمٞم٥م، :اًم٤ًمئؾ

 إطم٤مدي٨م؟ سم٘مٞم٦م قمغم ٟمٓمرده أٓ اًمٙم٤ٌمئر،

 ضم٤مء صمؿ سمخٛمس اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلامقم٦م صالة» ىمٞمد ُيِْمٌِف ىمٞمد هذا :اًمِمٞمخ

 يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ رضمع ي٘مقل أن ىمٌؾ هذا يم٤من يِم٤مء، سمام قم٤ٌمده قمغم يتٗمْمؾ وم٤مهللش سمًٌع

 .رءٌ  سمدٟمف قمغم درٟمف ُمـ يٌؼ مل أو أُمف وًمدشمف

 (11: 29: 23/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 لٓحاج اؽمتّبآً  البٗقت سمزيني ضمْؿ

 سم٤مب ُيَزي ٜمقن اًمٌٚمد هذا ذم إه٤مزم سمٕمض ذم أن قمٜمدٟم٤م يقضمد أؾمت٤مذي، اًم٤ًمئؾ:

  اًمًٜم٦م؟ ُمـ رء ًمف هذا هؾ احل٩م، ومريْم٦م شم٠مدي٦م ُمـ اعمًٚمؿ ًمٕمقدة سمٞمقهتؿ:

 اًم٘م٤مدم، احل٤مج سمرو٤م يٕمٜمل يم٤من إذا اًمٌٞمقت شمزيلم ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس قمغم اًمِمٞمخ:

د ٓ يم٤من وإن هق ًِ  اًمري٤مء سم٤مب ُمـ ٕنف َأضْمَره: قمٚمٞمف ُيٜمِْ٘مص ؿمؽ ومٌال قمٛمٚمف، ُيْٗم

ع وُمـ سمف، اهلل راءى اًمٜم٤مس راءى ُمـ: »ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل واًمًٛمٕم٦م،  ؾَمٛمَّ

ع اًمٜم٤مس  واعم١ماظمذة اعم١ًموًمٞم٦م ومتٙمقن احل٤مج، ُمـ رو٤م سمدون يم٤من وإن ،شسمف اهلل ؾَمٛمَّ

٦ٌَّم  . احل٤مج ىمدوم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اعمٜمزل ُيزيٜمقن اًمذيـ إهؾ قمغم ُُمٜمَّْم

 :..( 46: 59/   9/واًمٜمقر اهلدى)

 أضمد؟ لْؾ عام هق هؾ زمالبّٗع والدفـ زماظمديٕة اظمقت فًؾ

 ذم صحٞمح طمدي٨م يقضمد هؾ سم٤مًمٌ٘مٞمع، واًمدومـ سم٤معمديٜم٦م اعمقت ومْمؾ اًم١ًمال:

 ؟شومٚمٞمٗمٕمؾ اعمديٜم٦م ذم يٛم٧م أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ» ذًمؽ،

َٙمـ اعم٘مّمقد وم٘مط، اعمقت هق اعم٘مّمقد ًمٞمس ًمٙمـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ: ًَّ  اعمديٜم٦م ذم اًم

 .ومٞمٝم٤م يٛمقت وأن... يتقرم اًمذي
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ه: ُمٕمٜم٤مه اًمٌ٘مٞمع ذم وُيْدوَمـ اعمديٜم٦م ذم يٛمقت ُمـ يمؾ وهؾ اًم١ًمال:  ُمـ َٟمُٕمد 

 ... ُمثالً  اًمّم٤محللم

 اًم٘مٜمٓمرة؟ ضم٤موز أنف ُمٕمٜم٤مه، اًمِمٞمخ:

 .أجقة ُمداظمٚم٦م:

 .ٓ اًمِمٞمخ:

 .اعمديٜم٦م ذم ؿمٞمٕم٦م: يمثػًما  ٟمٕمرف ٕنف ُمداظمٚم٦م:

 ..ُمٕمٜم٤مه هذا ًمٞمس ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ُمـ يمؾ ُمٕمٜم٤مه وًمٞمس سم٤معمديٜم٦م، اًمًٙمـ قمغم اًمٜم٤مس حي٨م هذا احلدي٨م اًم١ًمال:

 .اًمّم٤محللم ُمـ ومٝمق اعمديٜم٦م، ذم ضمٚمس

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم يم٤من وىمد ومٙمٞمػ اعمٕمٜمك، هذا ًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:

 .وأيمثر أيمثر اًمرؾمقل قمٝمد همػم ذم ومٞمٙمقٟمقا  اعمٜم٤موم٘ملم، اعمديٜم٦م

 .:..(4: 37/   94/   واًمٜمقر اهلدى)

 إعادة يٓزوف فٖؾ عٕٖا سماب شمؿ لٓرشكٗات والزمس وهق ضمج وـ

 ضمجف؟

قمل: يٕمٜمل..وهق ذيمٞم٦م، قم٘مٞمدة يٕمت٘مد يم٤من ُمـ ُمداظمٚم٦م:  ذم وًمٙمٜمف اإلؾمالم، يدَّ

 احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم طم٩م آقمت٘م٤مد هذا يٕمت٘مد وهق وطَم٩مَّ  ذيمٞم٤مت، ومٞمف ُمٕمت٘مداشمف

َـّ  صمؿ اإلؾمالم، طمج٦م طمجتف ويم٤مٟم٧م ـمف إمم هيتدي سم٠من وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمف اهلل َُم  سا

 وآ شُمـجزيف إومم طمجتف ومٝمؾ اًمّمحٞمح، اًمٓمريؼ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ وؾُمٜم٦ّم اعمًت٘مٞمؿ

 دمزيف؟ ُم٤م

 وصٗمتف اًمذي هذا: سمٛمٕمٜمك ومٞمف، يٕمٞمش اًمذي اجلق سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا اًمِمٞمخ:

 ومٝمذا سم٤مًمنمك، شمًٛمٞمف ُم٤م قمغم وَأس صحٞمح٤ًم، سمالهم٤مً  اإلؾمالم دقمقة سمٚمٖمتف يٙمقن أن إُم٤م
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 ُيٜمٌَِٝمف ُمـ ومٞمف ًمٞمس ضمق ذم قم٤مئًِم٤م يم٤من إن أُم٤م أظمرى، ُمرة حي٩م أن قمٚمٞمف جي٥م أنف ُمٕمٜم٤مه

ك ُمـ هق ومٞمف هق اًمذي هذا أن ًمف يٌلم وُمـ  إٓ إهل سمال واًمٙمٗمر وضمؾ، قمز سم٤مهلل اإلذا

ف إؾمالُُمف ويٙمقن ُمٕمذورًا، يٙمقن ومٝمق اهلل،  ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا ٟمٕمؿ، إيف ُم٘مٌقًٓ، وطَمج 

 .ُمٜمف سمد

 (11: 21: 57/ 732/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (زمٍٓؿ زمٛحلاد فٗف ُيرد ووـ)سمَاىل ققلف دم اإلرادة

ـْ ﴿: وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ىمقل ُمداظمٚم٦م: ـْ  ُٟمِذىْمفُ  سمُِٔمْٚمؿٍ  سم٢ِِمحْل٤َمدٍ  ومِٞمفِ  ُيِردْ  َوَُم  قَمَذاٍب  ُِم

 اًمٗمٕمؾ؟ صدور أو اًمٕمزم شمٕمٜمل هٜم٤م اإلرادة[ 25:احل٩م] ﴾َأخِٞمؿٍ 

 .اعم٘مّمقد هٜم٤م يدظمؾ ُمـ ٓ، اًمِمٞمخ:

 وُمـ؟ ُمداظمٚم٦م:

 جمرد اعم٘مّمقد ًمٞمس. فمٚمؿ ومٞمف سمٕمٛمؾ سمٔمٚمؿ، ُمٙم٦م ذم يدظمؾ يٕمٜمل يدظمؾ، اًمِمٞمخ:

 .اإلرادة

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 (11: 37: 42/ 234/  واًمٜمقر اهلدى)

 ؾمدة زمَذر يسّط هؾ اظمييل يدي زمني لٓامر الزضمام دم اظمدافَة

 الزضمام؟

 سملم َُمرّ  ُمـ يمؾ َوَردّ  دومع اعمّمكم قمغم وؿمؼ ُمٙم٦م ذم اًمزطم٤مم اؿمتد إذا اًم١ًمال:

 وردهؿ؟ دومٕمٝمؿ قمٜمف يً٘مط ومٝمؾ اًمقىم٧م، ومقات وظمٌم يديف،

 .يً٘مط ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 21: 78/ 317/ واًمٜمقر اهلدى)



 536   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م هتؿ احل٤مج   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 احلرم؟ دم الزضمام ؾمدة وع زمالرأس إيامءً  اليالة جتقز هؾ

 أصمٕبٗة اورأة اظمييل ٓوس إذا اليالة وضمْؿ

 اًمٙمٕم٦ٌم، ىُمْرب وأن٤م اًمّمالة وأىمٞمٛم٧م احلرام، اعمًجد ذم اًمزطم٤مم اؿمتد إذا اًم١ًمال:

 إذا ذًمؽ طمٙمؿ وُم٤م سم٤مًمرأس، سم٤مإليامء أصكم ومٝمؾ فمٝمري، َأطْمٜمِل أن أؾمتٓمٞمع ٓ

ةً  ٓص٘م٧ُم   اًمّمالة؟ أثٜم٤مء حم٤مرُمل ُمـ ًمٞم٧ًم اُمرأ

 واوح، اعمرأة ومٛمالص٘م٦م اًمٙمٕم٦ٌم، وُمالص٘م٦م اُمرأة ُمالص٘م٦م ؿمٞمئ٤من ومٞمف هٜم٤م اًمِمٞمخ:

 يًجد؟ طمتك يت٠مظمر أن يًتٓمٞمع ُم٤م ًمٙمـ

 وٖمط ُمـ فمٝمره حيٜمل أنف يًتٓمٞمع ُم٤م اًمقاطمد احل٩م، ذم أنف شمٕمرف ٓ، اًم٤ًمئؾ:

 .ذًمؽ خيٗم٤مك ٓ سمٕمض، قمغم سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤مس

 .اًمِمديد اًمزطم٤مم حمؾ إمم أهجؿ ُم٤م ٕين احلرج، هذا ذم وىمٕم٧م ُم٤م أن٤م اًمِمٞمخ:

 .هذا ذم ي٘مٕمقن ٟم٤مس ومٞمف ًمٙمـ اًم٤ًمئؾ:

ر ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:  مل إذا يًجد أنف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ ُيْرَوى سم٤مجلقاب، ُأوَمٙم 

 .وارده همػم أم هٜم٤م وارد هذه ص٤مطمٌف، فمٝمر قمغم يًجد إرض قمغم اًمًجقد يًتٓمع

 .ص٤مطمٌف فمٝمر قمغم وصدره سمف، ُمٚمّم٘مف يٙمقن هق واهلل اًم٤ًمئؾ:

 .واومٞملم واطمدة يمتٚم٦م يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس أصٌح اًمّم٤مطم٥م، وهذا اًمِمٞمخ:

 .ضمداً  ؿمديدة ؿمٞمخ ي٤م زمح٦م إيف، اًم٤ًمئؾ:

 يريمع؟ ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م يًجد، ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م قمٚمٞمؽ، ُم٤م اًمِمٞمخ:

 اًمٜم٤مس وٖمط اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ذم أنف شمٕمرف ٕنف ذًمؽ، يًتٓمٞمٕمقن ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 .ضمداً  ؿمديد

 .اخلٞم٤مًمٞم٦م سم٤مًم٘مّمص أؿمٌف صقرة أتخٞمؾ أن٤م يمٞمػ، اًمّمالة ًمٙمـ قمٚمٞمؽ، ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .واىمٕمٞم٦م ٓ، اًم٤ًمئؾ:
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 شمّمقره؟ هٙمذا اجلدار، وأُم٤مُمف رضمؾ أول هذا اًمِمٞمخ:

 .هق اًمٜم٤مس سملم اًم٤ًمئؾ:

 يريمع؟ ُم٤م هذا هذا، أُم٤مم هذا ؿمخّملم ه١مٓء اًمٜم٤مس، سملم اًمِمٞمخ:

 .رضمؾ وهق ـم٤مح٤م يتٛمٙمـ ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

رشمف اًمذي هذا ٟمٛمٌم، سمٕمديـ أظمل ي٤م اًمِمٞمخ:  هق هذا ًمؽ اومؽمو٧م أن٤م أن٤م، َصقَّ

 رضمؾ، أُم٤مُمف اًمرضمؾ وهذا رضمؾ، أُم٤مُمف اًمرضمؾ وهذا رضمؾ، أُم٤مُمف: ىمٚم٧م أن٧م إول،

 ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك صقرة ٟمتّمقر ٟمريد اًمٙمٕم٦ٌم، ضمدار إمم وصؾ احل٘مٞم٘مل، اإلُم٤مم ويـ

 إظمػم هق ٟم٘مقل: يٕمٜمل ؿمخص، ُمٜمف ىمٌؾ ومٞمف شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع ُم٤م اًمذي إول

 أُم٤مُمف؟ ُم٤م ًمإلُم٤مم، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار إٓ أُم٤مُمف ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 ٓ؟ أم يريمع أن يًتٓمٞمع ومٝمؾ اًمِمٞمخ:

 .ًمف يٗمًح ٓ قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وٖمط إن ي٘م٤مل ىمد اًم٤ًمئؾ:

 هذه رأج٧م وُم٤م طَمّج٦م، صمالصملم ُمـ أيمثر وطمجج٧م أن٤م، أتّمقره اًمذي هذا اًمِمٞمخ:

 ؿم٤مريمتٜمل يم٠منؽ وأن٧م اًمت٤مًمٞم٦م، اًمٜمتٞمج٦م ُمٕمٜم٤م ؾمٞمٓمٚمع ٕنف اعمحْم٦م، اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمّمقرة

 يمٞمػ؟ ُمٗمر، وٓ ُمٜمف هترب أن طم٤موًم٧م ًمٙمـ اًمِمٕمقر، هبذا

رت أن٤م  أن أردت صمؿ يريمع، أن هذا يًتٓمٞمع أٓ آظمر، وراءه إٟم٤ًمًٟم٤م ًمؽ َصقَّ

سم٧م أن٧م ًمٙمـ يًجد، أن يًتٓمٞمع أٓ: أىمقل  ٟمٗمًف اًمريمقع ٕنؽ شمّمقري: قمكمَّ  ظَمرَّ

ر أن٤م ؿمخص، أُم٤مُمف ٕنف ًمِـَؿ؟ يًتٓمٞمع، ٓ سم٠منف أضمٌتٜمل  زدت أن٧م ؿمخّملم، أتّمقَّ

 ٓ وسمٞمٜمف سمٞمٜمف اًمذي هذا اًمٙمٕم٦ٌم، ضمدار إمم ووصٚمٜم٤م إًمخ،..واًمراسمع واًمث٤مًم٨م صم٤مًم٨م،

 أم يريمع أن يًتٓمٞمع هذا: ًمؽ أىمقل اًمٙمٕم٦ٌم، ضمدار وسملم سمٞمٜمف اًمٗم٤مصؾ اهلقاء إٓ أطمد

 اًمثٜمتلم، ُمـ واطمدة: ىمؾ أن٧م يًتٓمٞمع، وٓ يًتٓمٞمع: طم٤مًمتلم طم٤مًم٦م أتّمقر أن٤م ٓ؟

 شم٘مقل؟ ُم٤مذا قمٚمٞمف، ؾم١ماًمؽ شمٌٜمل وم٠من٧م

 ..اًمٜم٤مس أن شمٕمرف :السائؾ
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شمؽ، أن٤م اًمِمٞمخ:  ...اًمّمقرشملم ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وم٤مظمؽم ظَمػمَّ

 .إًمٞمؽ اهلل أطمًـ يًتٓمٞمع ٓ ىمد أو يًتٓمٞمع ىمد اًم٤ًمئؾ:

 .صقرشملم أقمٓم٤مك هق ُمداظمٚم٦م:

 ُمع يتٜم٤مؾم٥م مم٤م أطمًٜمٝمام اظمؽم أؾمقأمه٤م، اظمؽم صقرشملم، أقمٓمٞمتؽ أن٤م اًمِمٞمخ:

 .ذهٜمؽ ذم اًمذي اًم١ًمال

 .يًتٓمٞمع ٓ اًم٤ًمئؾ:

 هٙمذا ٟم٤مس: ُمٕمل شمّمقروا أن، شمّمقرت أن٤م ومٝمقن اجلقاب، هذا اًمِمٞمخ:

 اًمذي سم٤مًمت٤مزم يريمع، يًتٓمٞمع ُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم أُم٤مم اًمذي سمٕمض، ُمع سمٕمْمٝمؿ ُمرصقصلم

 أضم٤ًمد قمـ قم٤ٌمرة: إذاً  يًتٓمٞمع، ُم٤م وم٤مًمت٤مزم يّمػم، اًمذي هذا هبذه آُمٜم٧م وأن٧م وراءه،

 أن يًتٓمٞمع ٓ واًمٕمنميـ وم٤مًمٕم٤مذ يريمع أن يًتٓمٞمع ٓ إول دام ومام ُمتالص٘م٦م،

 أن؟ اًم١ًمال ُم٤م يريمع،

 سمرأؾمف؟ ي١مُمئ هؾ اًم٤ًمئؾ:

 .قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م أىمؾ وهذا ـمٌٕم٤ًم، اًمِمٞمخ:

 اعمرأة؟ ُمالص٘م٦م ذم اًمث٤مين اًم١ًمال ي٠ميت اًم٤ًمئؾ:

راً  اًمرضم٤مل ُمع وخمتٚمٓم٤مت ُمّمٚمٞم٤مت ٟم٤ًمء رأج٧م أن٤م اًمِمٞمخ: رًا، ُمرا  أُم٤م وشمٙمرا

 .ؿمٗم٧م ُم٤م هٙمذا

 ..آزدطم٤مم ُمقضمقد هذا ؿمٞمخٜم٤م سمس ُمداظمٚم٦م:

 :..إذاً  اًمِمٞمخ:

طم٦م اًم٤ًمئؾ: ة آًمتّم٤مق ىمْمٞم٦م أتٙمٚمؿ أن٤م سمٍما  .اًمّمالة أثٜم٤مء سم٤معمرأ

 ؿمٗمتٝم٤م، ُم٤م أن٤م هٙمذا أُم٤م اُمرأة، وي٤ًمره اُمرأة يٛمٞمٜمف قمـ يّمكم واطمد جيقز! أظمل ي٤م اًمِمٞمخ:

ُم٤ميمـ، شمٚمؽ ذم اًمّمالة جيقز ٓ: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  رأجتٝم٤م أن٧م إذا ًمٙمـ  يتٕم٤مـمك أن جيقز ٓ: أي ٕا

٥ٌم  أن ًمف جيقز ٓ واًمًجقد، اًمريمقع سم٤مٕريم٤من اإلشمٞم٤من ُمـ اًمتََٛمٙم ـ وسملم سمٞمٜمف حيقل اًمذي اًًم
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 ُم٤م إًمخ،.. أو أو سمدسمره٤م، قمْمقه يٚمتّمؼ وأن اُمرأة، ظمٚمػ يّمكم أن يْمٓمر ىمد اًمذي اعمٙم٤من ي٠ميت

 .اًمّمالة هذه جيقز

 .ؿمٞمخ ي٤م ضمٜم٥م قمغم يٙمقن اإلًمتّم٤مق اًم٤ًمئؾ:

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ًمؽ، ىمٚم٧م اًمذي هذا أن٤م اًمِمٞمخ:

٤مئؾ:  .ضمٜمٌف أت٧م ًمق ًمٙمـ دمقز، ُم٤م ذيمرهت٤م اًمتل اًمّمقرة  هذه سمٕمْمٝمؿ، ضمٜم٥م.... اًًم

 أُم٤م رأجٜم٤مه، هذا وي٤ًمر يٛملم اًمرضمؾ سمج٤مٟم٥م اُمرأة سمٕمٞمٜمل رأجتف اًمذي أن٤م: ًمٚمِمٞمخ ىمٚمٜم٤م اًمِمٞمخ:

 .رأجٜم٤مه ُم٤م اعمٕمٙمقس اًمّمػ هٙمذا

 ( 11: 27: 77/ 317/ واًمٜمقر اهلدى)

 اظمٕٖل اجلدال دم يدطمؾ هؾ احلج دم اظمسائؾ زمَض دم الّٕاش

 احلج؟ دم عٕف

 سمٕمض سمٞمٜم٤م حيّمؾ وىمد اًمٕم٤مم، هذا طمججٜم٤م اًمِم٤ٌمب ُمـ جمٛمققم٦م ٟمحـ اًم١ًمال:

 احل٩م؟ ذم اجلدال ُمـ ُيْٕمَتؼم هذا ومٝمؾ ومٞمٝم٤م، اجلدل سمٞمٜمٜم٤م ويدور اعم٤ًمئؾ، ذم اًمٜم٘م٤مش

 أن وىمٌؾ واعمج٤مدًم٦م، اعمٜم٤مىمِم٦م صقرة سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا واهلل اجلقاب:

 ذيمر طمٞمٜمام وضمؾ قمز اهلل إن أىمقل أن أريد ذًمؽ، طمقل اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء ذم أظمقض

ـْ  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َم  ﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم َـّ  وَمَرَض  وَمَٛم قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم ًُ  وُم

 [.797:اًمٌ٘مرة] ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ

 اجلدل يٕمٜمل وإٟمام اجلدل، ُمٓمٚمؼ يٕمٜمل ٓ ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف

 اًمروم٨م ُمـ يمؾ ؿمؽ سمال وهذا واًمٗمًقق، سم٤مًمروم٨م اجلدال ىمرن شمٕم٤ممم ٕنف سم٤مًم٤ٌمـمؾ:

 ﴾ضِمَداَل  َوٓ﴿: ُمٕمٜمك أن ُيْٕمَ٘مؾ ومال احل٩م، ذم يمٌػمة وُمٕمّمٞم٦م ُمٕمّمٞم٦م، واًمٗمًقق

 َأْهَؾ  دُم٤َمِدًُمقا  َوٓ﴿: اًم٘مرآين إدب ـمري٘م٦م قمغم ضمدال يم٤من وًمق: أي احل٩م، ذم ُمٓمٚم٘م٤مً 

َّٓ  اًْمِٙمَت٤مِب  تِل إِ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ ًَ  أطمًـ، هل سم٤مًمتل اجلدال يم٤من وم٢مذا ،[46:اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾َأطْم
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 ُمع سمٕمْمٝمؿ اعمًٚمٛمقن يتٗم٤مهؿ ًمٙمل زُم٤من، يمؾ وذم ُمٙم٤من، يمؾ ذم ُمٜمف سمد ٓ أُمر ومٝمذا

 .سمٕمض

، احلج٤مج ُمـ مج٤مقم٦م قمـ اًم١ًمال ضم٤مء ح٤م أن  أتّمقر أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م أن٤م شمٜم٤مىمِمقا

 اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػماً  أن سم٤مًمتجرسم٦م أقمرف ًمٙمٜمل سمٞمٜمٝمؿ، وىمٕم٧م اًمتل اعمٜم٤مىمِم٦م يم٤مٟم٧م يمٞمػ

 آقمتدال، طمد قمـ هبؿ احلرارة هذه ََّتُْرج زائدة، سمحرارة يتٜم٤مىمِمقن يتٜم٤مىمِمقن، طمٞمٜمام

 .أطمًـ هل سم٤مًمتل اعمج٤مدًم٦م وقمـ

ٟمٜم٤م أنّمح وم٠من٤م وًمذًمؽ ٟمٜم٤م ظم٤مص٦م اًمِم٤ٌمب، إظمقا  سمٕم٤مُم٦م، اًمٕمٚمؿ ـمالب إظمقا

ٟمٜم٤م  أقمرف اًمٓمقيٚم٦م هذه سمتجرسمتل سم٠منٜمل سمخ٤مص٦م، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب أت٤ٌمع اًمًٚمٗمٞملم وإظمقا

 اًمذي يٕمرف ٓ أطمدهؿ أن ًمق سمحٞم٨م اعمٜم٤مىمِم٦م، أثٜم٤مء ذم ضمداً  يتحٛمًقن أهنؿ ُمٜمٝمؿ

 ومتجده دوٟمف، هق أم ي٤ًمويف هق أم ُمٜمف أقمٚمؿ هق هؾ صٖمػم، أم يمٌػم هق هؾ جي٤مدًمف

 يذيمرٟم٤م اًمذي إُمر واعمٜم٤مفمرة، اعمٜم٤مىمِم٦م أدب قمـ اسمتٕم٤مد وسمٙمؾ طمرارة، سمٙمؾ يٜم٤مىمِمف

 يمٌػمٟم٤م، وُيَقىم ر صٖمػمٟم٤م، يرطمؿ مل ُمـ ُمٜم٤م ًمٞمس: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمٛمثؾ

 ىمٞمؾ إذا اعمتحٛمًلم اًمِم٤ٌمب ه١مٓء ُمـ يمثػم ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م وًمٓم٤مح٤مش طم٘مف ًمٕم٤مًمِـِٛمٜم٤م ويٕمرف

 شم٠منٞم٧م، ومٚمق سمخالومؽ، ي٘مقل اًمٕم٤ممل وومالن اًم٘مقل، هذا شم٘مقل أن٧م! أظمل ي٤م: ٕطمدهؿ

 أن يٛمٙمـ هق رضم٤مل، ٟمحـ ي٘مقل طمٞمٜمام وهق رضم٤مل، وأوئلؽ رضم٤مل، ٟمحـ: ي٘مقل

 .يتحٍمم أن ىمٌؾ يتزسم٥م إٟمف اًمٌالد، سمٕمض ذم اعمٕمروف اعمثؾ قمٚمٞمف يّمدق

 وأوئلؽ رضم٤مل ٟمحـ أنف ي٘مقل، أن يتجرأ  ومٙمٞمػ شَمَٕمٚمَّؿ، واًمٞمقم ٟمِم٠م اًمٞمقم هق

 إٟمف ىم٤مل اًمذي -ُمثالً – طمٜمٞمٗم٦م يم٠مب اًمًٚمػ سمٕمض ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م هذه اىمتًٌقا  ًم٘مد رضم٤مل،

 أطمد سم٤مشم٤ٌمع ُمٙمٚمٗملم ًمًٜم٤م طمٞمٜمئذٍ  اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب قمـ اخلالف ضم٤مء إذا

 .رضم٤مل وٟمحـ رضم٤مل هؿ وإٟمام آظمريـ، دون ُمٜمٝمؿ

 ُمـ يّمدر طملم اًمٙمالم هذا ُمـ اإلُم٤مم، هذا ُمـ صدر اًمذي اًمٙمالم هذا وم٠مجـ

 .قمٚمؿ ـم٤مًم٥م إٟمف قمٚمٞمف يٓمٚمؼ أن يّمح ٓ رسمام

ٟمٜم٤م ٟمٜمّمح ومٜمحـ: وًمذًمؽ  سمّمقرة يتحٛمًقا  ٓ أن اًمٕمٚمؿ ـمالب اًمِم٤ٌمب إظمقا

 َيَتِئُدوا أن قمٚمٞمٝمؿ وإٟمام اعمٜم٤مىمِم٦م، ذم يتحٛمًقا  ٓ أن وم٘مط، احل٩م ذم وًمٞمس قم٤مُم٦م
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ٝمؿ يٙمقن أن وقمٚمٞمٝمؿ  قمٚمامً  ُمٜمٝمؿ أىمدم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م همػمهؿ، ُمـ يًتٗمٞمدوا أن َهـٛم 

 ُمـ يًتٗمٞمد أن وإٟمام اًمٖمػم، قمغم رأجف يٗمرض أن مهف يٙمـ ٓ ذًمؽ، وٟمحق وؾمٜم٤مً  وُمٕمروم٦م

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أذيمره أن يٛمٙمٜمٜمل ُم٤م هذا سمٜمٗمًف، هق اؾمتٗم٤مده ُم٤م إمم يْمٛمف ىمد ُم٤م اًمٖمػم

 (11: 37: 23/ 386/ واًمٜمقر اهلدى)

 زماخلغم يَقد فٗام اظمباركة احلج أوقات اؽمتُالل

 طمقل إؾمٓمر، ىمٚمٞمٚم٦م إثر قمٔمٞمٛم٦م اعمٕمٜمك قمٛمٞم٘م٦م يمٚمٛم٦م إًم٘م٤مء ُمٜمٙمؿ ٟمرضمق اًم١ًمال:

ة اؾمتٖمالل  قمٜمدٟم٤م اًمٜم٤ًمء ٕن سم٤مخلػم: قمٚمٞمٝم٤م يٕمقد ومٞمام اعم٤ٌمريم٦م احل٩م ٕوىم٤مت اعمرأ

 يٜمٗمع؟ ٓ اًمذي سم٤مًمٙمالم اؿمتٖمٚمـ

 سمٌمء، اًمرضم٤مل قمـ اًم١ًمال هذا ذم ـمٚمٌـ ومٞمام يتٛمٞمزن اًمٜم٤ًمء أن أضمد ٓ اجلقاب:

 وضمؾ، قمز اهلل ذيمر ُمـ ُيْٙمثِروا أن احل٩م ذم ُم٠مُمقرون وإٟم٤مصم٤ًم، ذيمقراً  اعمًٚمٛملم ومٙمؾ

ٝمقا  اًمذي اًمٗمراغ هذا ُيَْمٞم ٕمقا  ٓ وأن  ضُمِٕمٚم٧م وم٢مٟمام وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ًمٕم٤ٌمدة إًمٞمف شَمَقضمَّ

 ىمد واًمتل اًمٕم٤مدي٦م، سمحٞم٤مشمف شمٕمٚم٘مف ُمـ ٟمٗمًف ويٗمرغ اعمًٚمؿ ًمٞمتٗمرغ هق اعمٜم٤مؾمؽ هذه

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل واًمذيمر اًمٕم٤ٌمدة ُمـ يمثػم قمـ شمٍمومف

 ىم٤مل ىمد ط اًمٜمٌل أن وسمخ٤مص٦م ومرق، وٓ اًمرضم٤مل، سمف ٟم٠مُمر سمام اًمٜم٤ًمء ٟم٠مُمر ومٜمحـ

 أن مجٞمٕم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ يمام ومٕمٚمٞمٝمـش اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم

رين وهذا اًمتٝمٚمٞمؾ: وُمـ اًمتٚمٌٞم٦م ُمـ ُيْٙمثِروا وأن اًمٗمرص٦م، هذه هيتٌٚمقا   ُم٤م سم٠منٜمل ُيَذيم 

 ومٞمف وومٙمرت زم سمدا ومٞمام اًمتٚمٌٞم٦م ويم٠من ه٤مهٜم٤م، ٟمزًمٜم٤م ُمٜمذ اًمتٝمٚمٞمؾ وٓ اًمتٚمٌٞم٦م ؾمٛمٕم٧م

 أن ومٞمٜمٌٖمل ُُمـْحِرُم٤مً  اعمًٚمؿ دام ُم٤م يمٚمٝم٤م، إج٤مم هذه أذيم٤مر ُمـ ذًمؽ سمٞمٜمام ًمٚم٤ًمئريـ،

 .اًمٙمؼمى اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل ُمع إٓ ذًمؽ يٜم٘مٓمع وٓ وُمٝمٚمالً  ُمٚمٌٞم٤مً  َئَمؾَّ 

 وأن اًمًٜم٦م، ذم اعمٕمرووم٦م اًمتٚمٌٞم٦م ُمـ ُيٙمثرن سم٠من واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ٟم٠مُمر ٟمحـ: وم٢مذاً 

 ىمد ط اًمٜمٌل ٕن اًمتٚمٌٞم٦م: ُمع اًمتٝمٚمٞمؾ خيٚمٓمقن أو خي٤مًمٗمقن اًمتٝمٚمٞمؾ، ُمـ أجْم٤مً  يٙمثرن

 .اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قمٜمف صم٧ٌم



 542   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م هتؿ احل٤مج   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اهلل ذيمر قمـ ٟمتٖم٤مومؾ ٓ أن قمٚمٞمٜم٤م وٟم٤ًمءً  رضم٤مًٓ  مجٞمٕم٤مً  ٟمحـ أنٜم٤م: اًمٙمالم ومخالص٦م

ر أن ُأِريد اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك  .احل٤مضيـ سمٕمض يًتٜمٙمره رسمام سمٌمء ُأَذيم 

 اًمِمديد إؾمػ ُمع وًمٙمـ وشمٕمٚمٞمؿ، قمٚمؿ أج٤مم وًمٞمس ذيمر أج٤مم هل هذه أج٤مُمٜم٤م إن

 ُمتقضمٝم٤مً  ُمٜم٤م ومرد يمؾ يٙمقن وأن شُمْٕمَ٘مد، ٓ أن اعمٗمروض يم٤من اجلٚم٦ًم، هذه ُمثؾ: أقمٜمل

 ٕن إذيم٤مر: ُمـ ذًمؽ وٟمحق واًمتٙمٌػم، واًمتٚمٌٞم٦م سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ، سم٤مًمذيمر، وضمؾ قمز اهلل إمم

 ذم ي٘مع يمام يٜمٌٖمل ُم٤م رُمْم٤من، صٞم٤مم يمٛمثؾ اًمِمخّمٞم٦م، اًمٕم٤ٌمدة أج٤مم هل إج٤مم هذه

 اًمدرس، إلًم٘م٤مء أو اعمققمٔم٦م إلًم٘م٤مء اًمريمٕم٤مت سمٕمض سملم اجلٚم٦ًم شمًتٖمؾ اًمٌالد، سمٕمض

 ًمٚمٕم٤ٌمدة اًمتَّٗمرغ هق ومٞمف اًمًٜم٦م اًمقىم٧م، يمٝمذا اًمقىم٧م ذًمؽ ٕن اًمًٜم٦م: ُمـ ًمٞمس يمٚمف هذا

 ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم سم٥ًٌم وًمٙمـ سمالدٟم٤م، ذم وحمٚمف آظمر، جم٤مل ًمٚمٕمٚمؿ ًمٚمٕمٚمؿ، وًمٞمس

 ضمٝم٦م ُمـ ًمٚمٜم٤مس اًمٕمٚمؿ شمٌٚمٞمٖمٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ وشم٘مّمػم ضمٝم٦م، ُمـ ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚمٌٝمؿ

 يِمٕمرون ىمد ُم٤م يتٕمٚمٛمقا  ًمٙمل ومٞمٝمتٌٚمقهن٤م هلؿ، ؾم٤مٟمح٦م ومرص٦م اًمٜم٤مس جيد أظمرى،

 ًمذيمر اًمقىم٧م هذا يٙمقن أن وم٤مٕصؾ وإٓ إوىم٤مت، هذه ُمثؾ ذم قمٚمٛمف إمم سمح٤مضمتٝمؿ

 احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمٕمٚمؿ أن صحٞمح وقم٤ٌمدشمف، وضمؾ قمز اهلل

 ًمٙمؾ وًمٙمـش اًمقرع ديٜمٙمؿ وظمػم اًمٕم٤ٌمدة، ومْمؾ ُمـ ظمػم اًمٕمٚمؿ ومْمؾ: »اًمّمحٞمح

 حمؾ سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس اًمذيمر، حمؾ حيؾ أن جيقز ٓ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ومٛمج٤مل  ُم٘م٤مل ُم٘م٤مم

 .اًمذيمر حمٚمف حيؾ أن يٜمٌٖمل ٓ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م

 ( 11: 53: 45/ 387/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ئَؾ الذي اإلداري أو اظمرؾمد يٙطمذه الذي اظمبٓغ ضمْؿ

  احلجاج وع خيرج ضمٕٗام زماألوقاف

 طمٞمٜمام سم٤مٕوىم٤مف يٕمٛمؾ اًمذي اإلداري أو اعمرؿمد ي٠مظمذه اًمذي اعمٌٚمغ اعمٚم٘مل:

 طِمٚم ف؟ طمٙمؿ ُم٤م احلج٤مج ُمع خيرج

 .يٓمٚمٌف ُم٤م هق سمس سمٞمتف، ذم وهق إي٤مه يٕمٓمقه -اهلل ؿم٤مء إن- اًمِمٞمخ:
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 .ٟمٕمؿ يٓمٚمٌف، ُم٤م هق اعمٚم٘مل:

 سمـ قمٛمر: اًمٕمٛمريـ أو قمٛمر قمٝمد ذم اإلؾمالم أول ذم أنف سمتٕمرومقا  ُم٤م اًمِمٞمخ:

 راشم٥م؟ ًمف ُمقًمقد يمؾ يم٤من اًمٕمزيز قمٌد سمـ وقمٛمر اخلٓم٤مب

 .أقمده٤م مهللا أيمؼم، اهلل ُمداظمٚم٦م:

 .آُملم مهللا اًمِمٞمخ:

 .اًمديـ وقمز ُمداظمٚم٦م:

 اًمنمقمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ ذم اعمقفمٗملم ًمٙمؾ يّمٚمح اجلقاب هذا ًمذًمؽ اًمِمٞمخ:

 وًمٙمـ ُمٕم٤مش، راشم٥م، هذا اًمديٜمٞم٦م، اًمدروس واعمدرس واخلٓمٞم٥م واعم١مذن يم٤مإلُم٤مم

 ًمف، ُمٙم٤ًٌمً  ًمف، ُمٝمٜم٦مً  اًمقفمٞمٗم٦م يتخذوا أٓ اًمديٜمٞم٦م اًمقفمٞمٗم٦م اعمقفمٗملم ه١مٓء قمغم يٜمٌٖمل

 وهبذه ،-وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل ًمقضمف اًمقفمٞمٗم٦م هذه ذم اًمٕمٛمؾ ُمـ سمف ي٘مقم ُم٤م يٙمقن وإٟمام

 ذم ًمرسمف، ـم٤مقمتف ذم قم٤ٌمدشمف، ذم خمٚمص همػم يٙمقن أن ُمـ اعمًٚمؿ يٜمجق اخل٤مًمّم٦م اًمٜمٞم٦م

 .اًمخ... سمتٕمٚمٞمٛمف سمت٠مذيٜمف، سم٢مُم٤مُمتف، ىمٞم٤مُمف

 أو راشم٥م ُمـ ًمف يقفمػ ُم٤م ذًمؽ سمٕمد ييه ُم٤م -وضمؾ قمز- اهلل وضمف ٟمقى وم٢مذا

 .-وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل وضمف سمذًمؽ ي٘مّمد يم٤من إذا ُمٕم٤مش،

 ( 11: 79: 77/   495/  واًمٜمقر اهلدى)

 «ضمرج ٓ»: ضمديث ضمقل

 أن ذيؽ سمـ أؾم٤مُم٦م قمـ داود أب طمدي٨م صح٦م ُمدى ُم٤م :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل اًم١ًمال:

 يِمٝمد وهؾ ،شطمرج ٓ: »وم٘م٤مل يٓمقف، أن ىمٌؾ ؾمٕمك قمّٛمـ اًمٜمحر يقم ؾُمِئؾ ط اًمٜمٌل

ر اًمٜمحر يقم رء قمـ ؾمئؾ ُم٤م ط اًمٜمٌل أن اعمروي احلدي٨م قمٛمقُم٤مً  ًمف م أو ُأظم   إٓ ىُمد 

 طمرج؟ ٓ: وىم٤مل

 وهمػمهش اًمًٜمـ» ذم داود أبق رواه اًمذي ذيؽ سمـ أؾم٤مُم٦م طمدي٨م أُم٤م اجلقاب:

 .صحٞمح وم٢مؾمٜم٤مدهش اعمًٜمد» ذم أمحد يم٤مإلُم٤مم
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 ٕن ًمف: يِمٝمد ومالش طمرج ٓ: »ىم٤مل إٓ رء قمـ ؾمئؾ ُم٤م: سمرواي٦م اًمِمٝم٤مدة أُم٤م

 ذم ًمٜم٤م يذيمر مل واًمراوي اًمراوي، ُمـ وإٟمام اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ شمّمدر مل اًمٕم٤ٌمرة

 اًم١ًمال هذا إؾمئٚم٦م مجٚم٦م ُمـ يم٤من أنف -ؿمؽ سمال- أؾم٤مُم٦م طمدي٨م همػم وهق طمديثف

 ذم اًمًٕمل ذيمر ضم٤مء ًمق إٓ ؿم٤مهداً  يٕمتؼم أن يّمح ومال أؾم٤مُم٦م، طمدي٨م ذم ضم٤مء اًمذي

 .يرد ومل ي٠مت ومل احلدي٨م، ذًمؽ

 .احلج٦م سمف شم٘مقم صحٞمح ومرد طمدي٨م هق: وم٢مذاً 

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى)



 احملتويات فهرس
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 34 -------------------------------------------- اًمٌٓمح٤مء ذم اًمٜمزول

 35 ---------------------------- ًمف اًمّمح٤مسم٦م وإـم٤مقم٦م اًمٗمًخ سمت٠ميمٞمد ط ظمٓمٌتف

 35 ------------------------------ ط اًمٜمٌل سم٢مهالل ُمٝمال اًمٞمٛمـ ُمـ قمكم ىمدوم

 37 ------------------------------------ سمٜمٛمرة واًمٜمزول قمروم٤مت إمم اًمتقضمف

 38 ---------------------------------------------- قمروم٤مت ظمٓم٦ٌم

 39 ------------------------------ قمروم٤مت قمغم واًمقىمقف اًمّمالشملم سملم اجلٛمع

 41 ------------------------------------------- قمروم٤مت ُمـ اإلوم٤مو٦م

 47 --------------------------------------- احلرام اعمِمٕمر قمغم اًمقىمقف

 42 ------------------------------------- اجلٛمرة ًمرُمل اعمزدًمٗم٦م ُمـ اًمدومع

 43 ------------------------------------------- اًمٙمؼمى اجلٛمرة رُمل

ىم٦م وًم٘مٞمف]- 87  م خ :ٕبد سمؾ ٓ :ىم٤مل ظم٤مص٦م؟ هذه أخٜم٤م اهلل رؾمقل ي٤م :وم٘م٤مل اًمٕم٘م٦ٌم مجرة يرُمل وهق ذا

 46 ------------------------------------------------ )([طمؿ هؼ

 46 ----------------------------------------------- واحلٚمؼ اًمٜمحر

 47 ----------------------- اًمٜمحر يقم أظمر أو اعمٜم٤مؾمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م ىمدم قمٛمـ احلرج رومع

 48 ----------------------------------------------- اًمٜمحر ظمٓم٦ٌم

 49 ----------------------------------------- اًمّمدر ًمٓمقاف اإلوم٤مو٦م



 548   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 51 ---------------------------------------------- قم٤مئِم٦م ىمّم٦م مت٤مم

 56 ------------------------------------------------- احل٩م سمدع

 59 -------------------------------------------- اإلطمرام ىمٌؾ ُم٤م سمدع

 62 --------------------------------------- وهمػمه٤م واًمتٚمٌٞم٦م اإلطمرام سمدع

 64 ----------------------------------------------- اًمٓمقاف سمدع

 67 -------------------------------------- واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل سمدع

 69 ------------------------------------------------- قمروم٦م سمدع

 72 ------------------------------------------------ اعمزدًمٗم٦م سمدع

 74 ------------------------------------------------- اًمرُمل سمدع

 74 -------------------------------------------- واحلٚمؼ اًمذسمح سمدع

 75 ------------------------------------------- واًمقداع ُمتٜمققم٦م سمدع

 77 ---------------------------------------------اعمٜمقرة اعمديٜم٦م سمدع

 82 --------------------------------------------- اعم٘مدس سمٞم٧م سمدع

 85 ------------------------------------------- واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 87 -------------------------------------------احل٩م يدي سملم ٟمّم٤مئح

 91 ------------------------- ومٞمٝم٤م طمرج وٓ اعمٕمتٛمريـ أو احلج٤مج ُمٜمٝم٤م يتحرج أُمقر

 97 --------------------------------------------- اإلطمرام يدي سملم

 92 ----------------------------------------------- وٟمٞمتف اإلطمرام

 93 -------------------------------------------------- اعمقاىمٞم٧م

 93 --------------------------------------------- سم٤مًمتٛمتع ط أُمره

 94 ------------------------------------------------- آؿمؽماط
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 746 -------------------------------- ًمٚمٛمحرم احل٘مقيـ قمغم اهلٛمٞم٤من ؿمد ضمقاز

 747 --- اإلطمرام حمٔمقرات ُمـ واًمٜمٙم٤مح اخلٓم٦ٌم ويمقن حمرم وهق ط اًمٜمٌل شمزوج طمدي٨م سملم اجلٛمع

 749 --------------------------------------- ًمٚمٛمحرم احلذاء ًمٌس طمٙمؿ

 751 ------------------------------- حمرًُم٤م اعمٞم٘م٤مت قمغم وُمرّ  داره ُمـ  أطمرم ُمـ

 757 --------------------------------------- سم٤محل٩م حمرم وهق ضم٤مُمع ُمـ

 753 ---- رائح٦م ذا يم٤من إذا واًمِم٤مُمٌق، واًمٞمديـ سم٤مًمقضمف اخل٤مص٦م اًمّم٤مسمقٟم٦م اعمحرُم٦م اعمرأة اؾمتٕمامل طمٙمؿ

 753 ------------------------------------------ ًمٚمٛمحرُم٦م اًمزيٜم٦م طمٙمؿ

ءً  سم٤مًمّم٤مسمقن آهمت٤ًمل ًمٚمُٛمْحِرم جيقز هؾ  754 --------------- رائح٦م؟ سمدون أو سمرائح٦م ؾمقا

 755 ------------------------------------------ واًمٕمٛمرة احل٩م ذم اًمٜمٞم٦م

 757 --------------- اًمٕمٛمرة أو احل٩م ُمع إىم٤مرب زي٤مرة سمٜمٞم٦م ضمدة إمم سمٚمده ُمـ ؾم٤مومر ُمـ طمٙمؿ

 757 -------------------------- يٕمتٛمر أن ًمف سمدا صمؿ أهٚمف ًمزي٤مرة اعمٛمٚمٙم٦م إمم ضم٤مء ُمـ

 759 ------------------------------------------------- آؿمؽماط

 767 --------------------------------------- واًمٕمٛمرة احل٩م ذم آؿمؽماط

 767 ------------------------------------- يٙمقن؟ عمـ احل٩م ذم آؿمؽماط

 763 ------------------------------------------------- اعمقاىمٞم٧م

 765 ---------- احلج٤مج يٗمٕمٚمٝم٤م اًمتل اإلطمرام ريمٕمتل قمغم دًمٞمؾ وٓ احلٚمٞمٗم٦م ذي ذم اًمّمالة ومْمؾ

 765 ------------------------------------------- اًمٕمراق أهؾ ُمٞم٘م٤مت

 766 ----------------------------------اعم٘مدس؟ سمٞم٧م ُمـ اإلطمرام ُيًـ هؾ

 767 ------------------------ (أهٚمؽ دويرة ُمـ حترم أن احل٩م مت٤مم ُمـ) طمدي٨م طم٤مل

 767 --------------------------- حمرًُم٤م إٓ اًمٕمٛمرة ٟمقى عمـ اعمٞم٘م٤مت جم٤موزة دمقز ٓ

 ُمٞم٘م٤مت ُمـ حُيِرم ومٝمؾ هٜم٤مك وُم٤مت اًمٞمٛمـ ُمـ احل٩م ٟمقى اًمذي واًمده قمـ احل٩م يريد ضمدة ذم ي٘مٞمؿ رضمؾ

 769 ----------------------------------------------- اًمٞمٛمـ؟ أهؾ

 ُمـ حترم هؾ اًمٕمٛمرة وأرادت ـمٝمرت وم٢مذا طم٤مئض ٕهن٤م زوضمتف حترم ومل ًمٚمٕمٛمرة اعمٞم٘م٤مت ُمـ أطمرم رضمؾ

 771 ---------------------------------------- عمٞم٘م٤مهت٤م؟ شمرضمع أم اًمتٜمٕمٞمؿ

 772 -------------- ُمٞم٘م٤مشمف؟ ُمـ أم اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ حُيرم هؾ طم٩م أن سمٕمد ًمقاًمدشمف يٕمتٛمر أن أراد ُمـ

 773 ---------- ًمإلطمرام؟ ُمٞم٘م٤مت أىمرب إمم يرضمع أن ًمف هؾ ُمٜمف حيرم ومٚمؿ سمٚمده ُمٞم٘م٤مت دم٤موز ُمـ

 773 ----------------------- اإلرادة قمـ ظم٤مرضم٦م ٕؾم٤ٌمب إطمرام دون سم٤معمٞم٘م٤مت َُمرَّ  ُمـ

 774 --------------- اًمٕمًٙمري سمٚم٤ٌمؾمف ُيـْحِرم أن احل٩م ٟمقى إذا اًمٕمًٙمري ًمٚمرضمؾ  جيقز هؾ

 774 --------------------------------- إرسمٕم٦م اعمقاىمٞم٧م سم٠مطمد يٛمر ٓ يم٤من ُمـ
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 775 --------------------------------------اًمٓم٤مئرة ريم٤مب ُيـحرم أجـ ُمـ

 ٟمٞمتف ذم يم٤من إذا إطمرام دون احل٩م أؿمٝمر ذم دم٤موزه٤م ًمف هؾ ىمٌٚمٝم٤م وآظمر اعمقاىمٞم٧م دون سمٞم٧م ًمف يم٤من ُمـ

 775 ------------------------------------------------- احل٩م؟

 777 -------------------------------------------------- اًمٕمٛمرة

 779 --------------------------------------------- اًمٕمٛمرة وضمقب

 779 ---------------------------------------------- اًمٕمٛمرة طمٙمؿ

 781 -------------- ﴾هلل َواًْمُٕمْٛمَرةَ  احْل٩َمَّ  َوَأمِت قا ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اًمٕمٛمرة وضمقب ي١مظمذ هؾ

 781 ------------------------------ ط اًمرؾمقل أداه٤م يمام اًمٕمٛمرة أداء ـمري٘م٦م

 278 ------------------------------------- واًمًٗمر اًمٕمٛمرة أطمٙم٤مم سمٕمض

 229 ------------------------------------------- ُمٙم٦م ٕهؾ اًمٕمٛمرة

 229 ------------------------------- ((إصٖمر احل٩م اًمٕمٛمرة)) :طمدي٨م طم٤مل

 231 -------------------------------------- يتٛمٝم٤م ومل اًمٕمٛمرة ذم ذع ُمـ

 237 ----------------------------------- واضم٥م أم ريمـ اًمٕمٛمرة ذم اًمًٕمل

 232 ------------------------------------- ًمٚمٛمٕمتٛمر اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ

 232 ------------------------------------- اًمٕمٛمرة ذم اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ

 233 ---------------------------------------- سم٤محل٤مئض اخل٤مص٦م اًمٕمٛمرة

 237 --------------------------------------------- احل٤مئض قمٛمرة

 237 ------------------------- ًمف؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمح٩م اًمٕمٛمرة ُمٞم٘م٤مت هق ُم٤م سمٛمٙم٦م اعم٘مٞمؿ

 238 --------------------------------------------- احل٤مئض قمٛمرة

 238 ------------------------ طَمّجتؽ ذم شمّمٜمع ُم٤م قمٛمرشمؽ ذم اصٜمع :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 239 -------------------------------------- احل٩م سمٕمد اًمٕمٛمرة شمنمع ُمتك

 247 ---------------------------------------------- اًمٕمٛمرة شمٙمرار

 243 --------- اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ ًمٚمث٤مٟمٞم٦م اإلطمرام يٙمقن أن قمغم واطمدة ؾمٗمرة ذم قمٛمرشملم آقمتامر طمٙمؿ

 244 -------------------------------- اًمتٜمٕمٞمؿ؟ ُمـ صم٤مٟمٞم٦م ًمٕمٛمرة اإلطمرام طمٙمؿ

 245 ------------------------------ ضمدة ذم ُمٙم٨م صمؿ اقمتٛمر عمـ اًمٕمٛمرة شمٙمرار

 245 ------------------------------- ُمٙم٦م ذم وهق أظمرى ُمرة يٕمتٛمر أن أراد ُمـ

 247 ------------------------------------------------- اًمٓمقاف

 249 -------------------------------- اًمّمالة؟ ذوط ًمٚمٓمقاف يِمؽمط هؾ

 249 -------------------------------- ُمٓمٚمً٘م٤م؟ احل٤مئض قمغم اًمٓمقاف حيرم هؾ

 249 --------------------------------- سم٤مًمٌٞم٧م؟ اًمرُمؾ ذقمٞم٦م قمٚم٦م زاًم٧م هؾ

 251 ------------------------------------------ اًمٓمقاف أطمٙم٤مم ُمـ
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ًمٚمحج٤مج؟ ظمدُم٤مت ي٘مدم ٓ ممـ سم٤معمٓمقوملم يًٛمك وُم٤م ًمٚمزُم٤مزُم٦م اعمخّمص اح٤مل دومع ُمـ اًمتٝمرب طمٙمؿ

 ------------------------------------------------------ 251 

 252 ------------------------------- سمٞمده٤م إؾمقد احلجر اعمرأة اؾمتالم طمٙمؿ

 252 ------------------------ إؾمقد واحلجر اًمٞمامين اًمريمـ سملم اًمدقم٤مء طمدي٨م طم٤مل

 253 ------------------------------- سمحؼ اؾمتٚمٛمف ُمـ قمغم احلجر ؿمٝم٤مدة ُمٕمٜمك

٤ًٌم أم ُم٤مؿمًٞم٤م اًمٓمقاف  254 ----------------------------------------- رايم

 255 ------------------------------------ يٓمقف وهق ووقؤه اٟمت٘مض ُمـ

 256 ---------------- ريمٕمتلم صالة صمؿ سم٤مًمٓمقاف اًمٌدء اًمٌٞم٧م دظمؾ إذا اعمحرم طمؼ ذم اًمًٜم٦م

 256 ----------------------------- ريمٕمت٤من ـمقاف يمؾ ذم :اًمًٚمػ ىمقل صح٦م ُم٤م

 257 -------------------------------- يٙمقن؟ ُمتك واًم٤ٌمب اًمريمـ سملم ُم٤م اًمتزام

 ُمـ احل٩م يٌدأ أم ومٞمف قمٚمٞمف أهمٌم اًمذي اعمٙم٤من ُمـ اًمٓمقاف يٙمٛمؾ هؾ اًمٓمقاف أثٜم٤مء قمٚمٞمف أهمٌم ُمـ

 258 ------------------------------------------------- ضمديد؟

 258 --------------------------------- اًمٓمقاف؟ هل احلرام اعمًجد حتٞم٦م هؾ

 261 ---------------------------------- اًمٜمحر يقم احلرام سم٤مًمٌٞم٧م يٓمػ مل ُمـ

 267 -------------------- آصمٜملم؟ قمـ واطمد ـمقاف جيزئ هؾ سم٤مًمّمٖمػم، احل٤مج ـمقاف

 267 ------------------------------------------ وأطمٙم٤مُمف آوٓم٤ٌمع

 277 -------------------------------------------------- اًمًٕمل

 273 ------------------------------------ واعمٗمرد اًم٘م٤مرن قمغم اًمًٕمل طمٙمؿ

 273 ------------------------------------- اًمٕمٚمقي اًمدور ذم اًمًٕمل طمٙمؿ

 273 ------------------------------ اًمٓمٝم٤مرة؟ اؿمؽماط ذم يم٤مًمٓمقاف اًمًٕمل هؾ

 274 -------------------------------- اًمًٕمل سمٕمد ريمٕمتلم صالة يًتح٥م هؾ

 274 ----------------------------------- اعمًٕمك ذم وهل اعمرأة طم٤مو٧م إذا

َٗم٤م إنَّ ﴿ آي٦م اًمًٕمل سمداي٦م ذم ي٘مرأ  هؾ  275 -- وم٘مط؟ احلدي٨م ذم اًمقارد اًم٘مدر ي٘مرأ  أم يم٤مُمٚم٦م ﴾اعمْرَوةَ وَ  اًمّمَّ

 275 ----------------------- إضمر ذم إريض قمـ اًمث٤مين اًمدور ذم اًمًٕمل خيتٚمػ هؾ

 276 --------------------------- واعمروة اًمّمٗم٤م قمغم اًمدقم٤مء قمٜمد اًمٞمديـ رومع طمٙمؿ

 277 ---------------------------------- ﴾َواعمْرَوةَ  اًمّّمَٗم٤م إنَّ ﴿ آي٦م شُم٘مرأ  ُمتك

 278 ------------------------------------ واعمروة اًمّمٗم٤م قمغم يّمٕمد أجـ إمم

 279 --------------------------- ُمرات ؾمٌع ُمـ أيمثر واعمروة اًمّمٗم٤م سملم ؾمٕمك ُمـ

 287 ------------------------------------------ وواضم٤ٌمشمف احل٩م أريم٤من

 283 -------------------------------- وواضم٤ٌمشمف احل٩م أريم٤من سملم اًمتٗمريؼ يمٞمٗمٞم٦م

 284 -------------------------------------------- احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ
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 287 ------------------------------------------- اعمٜم٤مؾمؽ أداء يمٞمٗمٞم٦م

 295 -------------------------------------------- اح٤مًمٞم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م

 297 ----------------------------------- ًمٚمح٩م اعمقضم٦ٌم اح٤مًمٞم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م

ء ي٘مدم وهؾ احل٩م؟ ًمقىم٧م اح٤مل ادظم٤مر جي٥م هؾ  297 -------- اًمٕمٙمس؟ أم احل٩م قمغم اًمٙمت٥م ذا

 298 ----------------------------------------- ًمٚمح٩م آؾمتداٟم٦م طمٙمؿ

 298 --------------------------- اًمٕمٙمس؟ أم اًمزواج قمغم احل٩م اًمِم٤مب ي٘مدم هؾ

 299 ---------------------------------- احل٩م أو اًمٕمٛمرة وأراد ديـ قمٚمٞمف ُمـ

م احل٩م  299 --------------------------------------- اًمٌٞم٧م سمٜم٤مء قمغم ي٘مدَّ

 311 ---------------------------------------- احل٩م وأراد ديـ قمٚمٞمف ُمـ

 313 ------------------------------------------------ اًمزوج إذن

 315 ---------------------------------- زوضمٝم٤م ورومض احل٩م ذم رهم٧ٌم ُمـ

 315 -------------------اًمٓمالق طمجٝم٤م قمغم يؽمشم٥م وىمد رومض وزوضمٝم٤م احل٩م شمريد اُمرأة

 317 ------------------------------------------ حمرم سمدون اعمرأة طم٩م

 319 -------------------------- هل٤م؟ حمرم وضمقد ًمٕمدم حمرم سمدون اُمرأة طمج٧م إذا

 371 ---------------------- سم٤مـمؾ؟ أم صحٞمح طمجٝم٤م هؾ حمرم دون اعمرأة طمج٧م إذا

 371 --------------------- شمٕمقد؟ أم طمجٝم٤م شمتؿ ومٝمؾ احل٩م ذم وهل زوضمٝم٤م ُم٤مت اُمرأة

 377 ------------------------------------------- احل٩م وأنقاع اًمتٛمتع

 373 ------------------------------ قمٛمرشمف ذم اًمت٘مّمػم اعمتٛمتع طمؼ ذم إومْمؾ

 373 -------------------------------------- إُمريـ آظمر هق اًمتٛمتع طم٩م

 374 ---------------------------------------- احل٩م ذم اًمتٛمتع وضمقب

 374 ------------------------------------------- اعمحِرم ٟمٙم٤مح طمٙمؿ

 376 ---------------------------------------------- سم٤محل٩م اًمتٛمتع

 377 -------------------------------------- سم٤معمتٕم٦م اًم٘مقل إمم قمٛمر رضمقع

 321 ----------------------------------------- اًمٕمٛمرة إمم احل٩م ومًخ

 327 ----------------------------------------- اًمٕمٛمرة إمم احل٩م ومًخ

 322 ------------------------ واًمٕمٛمرة احل٩م سملم اجلٛمع قمـ اًمٜمٝمل ذم ورد ُم٤م وٕمػ

 323 -----------------------------احل٩م ىمٌؾ اًمٕمٛمرة قمـ اًمٜمٝمل ذم ورد ُم٤م وٕمػ

 323 --------------------------------------- اًم٘مران قمـ اًمٜمٝمل صم٧ٌم هؾ

 324 ------------------------------------------- اًمتٛمتع يٜم٘مٓمع سمامذا

 325 ------------------ احل٩م يًتٓمع ومل اًمٕمٛمرة وأدى احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٛمتع ٟمقى ُمـ

 326 -------------- يٗمٕمؾ؟ أن قمٚمٞمف ومامذا ُمٜمف، سمد ٓ اًمتََّٛمت ع أن قَمٚمِؿ احل٩م أثٜم٤مء وذم ُُمْٗمِرًدا طم٩م
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 326 ----------------------------- سم٤محل٩م؟ اًمتٛمتع ذم صحٞمح٦م اًمّمقرة هذه هؾ

 327 ---------------------------------- احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة واًمتٛمتع ُمٙم٦م أهؾ

 328 --------------------------------------ًمٚمٛمٕمتٛمر اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ

 328 ------------------------------- إوحٞم٦م؟ قمـ يٙمٗمٞمف ًمٚمُٛمَتَٛمت ع اهلدي هؾ

 329 ---- ُمٜمك؟ إمم اًمذه٤مب ىمٌؾ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم احل٩م ؾمٕمل ُي١َمدي أن ًمف هؾ اًمَتَٛمت ع، قُمْٛمَرة أدى رضمؾ

 329 ------------------------------------------ سم٤محل٩م اًمتٛمتع وضمقب

 إمم ..قمٚمٞمف وىمٗم٧م إٓ اجل٤ٌمل ُمـ ضمٌؾ ُمـ شمريم٧م وُم٤م ـملء، ضمٌكم ُمـ ضمئ٧م :ُميس سمـ قمروة طمدي٨م

 331 ------------------------ ُمٗمرًدا؟ طم٩م ُمـ طم٩م صح٦م قمغم يدل أٓ احلدي٨م، آظمر

 332 ----------------------- ..(أهٚمف يٙمـ مل عمـ) آي٦م ذم ُمـ قمغم يٕمقد أهٚمف ذم اًمْمٛمػم

 332 --------------------------------------- متتًٕم٤م احل٩م وراء ُمـ احلٙمٛم٦م

 335 ----------------------------------------------- احل٩م أنقاع

 338 ---------------------------------- قمٛمرة إمم طمجتف اعمٗمرد ومًخ وضمقب

 339 ----------------------------- ُمٗمرداً  يم٤من عمـ احل٩م سمٕمد سمٕمٛمرة اإلشمٞم٤من طمٙمؿ

د أن أراد إذا حيت٤مج اًمقىم٧م ُمـ يمؿ ًمٚمٛمٕمتٛمر سم٤مًمٜم٦ًٌم  347 ------------------- اًمٕمٛمرة ُيـَجد 

 342 --------------------------------- احل٩م سمٕمد اعمٗمرد ًمٚمح٤مج اًمٕمٛمرة طمٙمؿ

 342 ---------------- شمًٕم٦م يقم إٓ خيرج أٓ جي٥م أم صمامٟمٞم٦م يقم ذم سمٛمٙم٦م حُيرم واعمٗمرد اًم٘م٤مرن

 344 ----------------------------------------------- سم٤محل٩م اعمتٕم٦م

 345 ---- احل٩م؟ قمٛمرة قمٚمٞمف ومٝمؾ حي٩م أن ًمف سمدا صمؿ احل٩م، ٟمقى ىمد يٙمـ ومل احل٩م أؿمٝمر ذم اقمتٛمر رضمؾ

 346 -------------------------------- ُمتٛمتًٕم٤م احل٩م صقر ُمـ اًمّمقرة هذه هؾ

 346 --------------------------------------- اًمتنميؼ أج٤مم ذم يذسمح مل ُمـ

 348 ---------------------------- ُمٙم٦م سم٠مهؾ ظم٤مص سم٤محل٩م اإلومراد أن قمغم اًمدًمٞمؾ

 348 ----------------- احل٩م أؿمٝمر ذم إطمراُمف ُمـ أطمؾ صمؿ اًمٕمٛمرة ذم اًمٓمقاف ىمٌؾ ؾمٕمك ُمـ

 357 --------------------------------------------------- قمروم٦م

 353 -------------------------- سم٤معمٖمٗمرة وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم احلج٤مج قمغم اهلل شمٗمْمؾ

 353 -------------------------- سم٤معمٖمٗمرة وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم احلج٤مج قمغم اهلل شمٗمْمؾ

 353 ------------------------- ًمٜمًٙمف أىمقى ٕنف ًمٚمح٤مج قمروم٦م يقم إومٓم٤مر اؾمتح٤ٌمب

 354 ----------------------------------- ًمٚمجٛمٕم٦م قمروم٦م يقم ُمّم٤مدوم٦م ومْمٞمٚم٦م

 354 ------------------------------ سمٕمروم٦م اًمقىمقف سمف حيّمؾ اًمذي إدٟمك احلد

 357 -------------- ـمٚمققمٝم٤م؟ سمٕمد أم اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ قمروم٦م إمم ُمٜمك ُمـ آٟمٓمالق ذم اًمًٜم٦م

 357 ------------------------------------------ قمروم٦م ظم٤مرج اًمقىمقف

 357 ---------------------------------اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ ىمٌؾ إمم قمروم٦م ذم اًمت٠مظمػم
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 358 -------------------------------------- قمروم٦م ُمـ ُمـ اخلروج وىم٧م

 358 ------------------------------- قمروم٦م؟ يقم اًمٜمًؽ ُمـ إومٕم٤مل هذه هؾ

 363 -------------------------------------------------- ُمزدًمٗم٦م

 365 -------------------------- سم٤معمٖمٗمرة وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم احلج٤مج قمغم اهلل شمٗمْمؾ

 365 -------------------------- احل٩م؟ أريم٤من ُمـ ريمـ سم٤معمزدًمٗم٦م اًمٗمجر صالة هؾ

 365 -------------------- ومٞمٝم٤م؟ اًمٗمجر صالة وقمدم سمٛمزدًمٗم٦م اعمٌٞم٧م قمدم قمغم يؽمشم٥م ُم٤م

 367 ------------------------- ومٞمٝم٤م؟ اًمٗمجر ُيّمؾ ومل ُمزدًمٗم٦م ذم ي٧ٌم ومل طم٩م رضمؾ

 367 ------------------------------------- اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر ؿمٝمقد ريمٜمٞم٦م

 369 -------------------------------- ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر يّمؾ مل ُمـ طم٩م طمٙمؿ

 369 -------------------------------- ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر وصالة اًمٌٞم٤مت طمٙمؿ

 371 ----------- ريمـ؟ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة أن قمغم ..(صالشمٜم٤م ؿمٝمد ُمـ) :طمدي٨م يدل هؾ

 يرُمقا  هؾ اٟمٍمومقا  وإذا اعمٜمٍموملم، وإـمٗم٤مل اًمٜم٤ًمء سمروم٘م٦م ُمٌٙمًرا  اعمزدًمٗم٦م ُمـ اًمرضم٤مل اٟمٍماف طمٙمؿ

 371 ------------------------------- يٜمتٔمروا؟ أم اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ احلج٤مرة

 377 ------------------------------ ريمـ؟ أم واضم٥م هق هؾ ُمزدًمٗم٦م ذم اعمٌٞم٧م

 377 --------------------------- ُمزدًمٗم٦م؟ ذم اًمقشمر َصّٚمـك ط اًمٜمٌل أن صم٧ٌم هؾ

 372 -------------------- ٟم٤ًمء ُمٕمف عمـ اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ آٟمٍماف طمٙمؿ

 372 ------------------------------ اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ اًمدومع طمٙمؿ

 374 -------------- عم٤ًمقمدهت٤م زوضمٝم٤م ويمذا ُمزدًمٗم٦م، ذم اعم٤ٌمت شمًتٓمع ومل اُمرأة ُمرو٧م إذا

 374 -------------------------- اعمًجد أذان ىمٌؾ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر وصغم أذَّن ُمـ

 375 ------------------------------ سم٤معمٙم٤من ضمٝمالً  ُمزدًمٗم٦م طمدود ظم٤مرج اًمٌٞم٤مت

 376 ------------ اًمٖمػم قمـ احل٩م وُم٠ًمخ٦م اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر يّمؾ مل ُمـ طم٩م صح٦م قمدم دًمٞمؾ

 377 ----------------------------------هٜم٤مك اًمٗمجر وصالة سمٛمزدًمٗم٦م اعمٌٞم٧م

 379 --------------------------- !اًمقىم٧م؟ ىمٌؾ شمٙمقن هؾ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة

 379 --------------------------------------- سمٛمزدًمٗم٦م اًمٗمجر يّمؾ مل ُمـ

 381 ------------------------------------- سمٛمزدًمٗم٦م؟ اًمٌٞم٤مت ُمـ ُُمٜمِع ُمـ

 387 --------------------------------------------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف

وًم٤م طمجتف ذم ط اًمٜمٌل ـم٤مف هؾ  383 ---------------------------- واطمًدا؟ ـمقا

 384 ----------------------------------------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف وىم٧م

 385 ----------------------------------------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف وىم٧م

 386 ------------------------ يرُمل أن ىمٌؾ اإلوم٤مو٦م ـمقاف وـم٤مف سمٕمروم٦م وىمػ ُمـ

 386 --------------------------- همػمه أو اًمرُمل قمغم اإلوم٤مو٦م ـمقاف شم٘مديؿ طمٙمؿ
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م إذا  386 ------------- إيمؼم؟ اًمتحٚمؾ يتحٚمؾ هؾ اجلٛمرة رُمل قمغم اإلوم٤مو٦م ـمقاف احل٤مج ىمدَّ

 387 --------------------------- اًمزطم٤مم سم٥ًٌم اًمرضمؿ قمغم اإلوم٤مو٦م ـمقاف شم٘مديؿ

ٚمقا  اًمذيـ ًمٚمٕم٤مضمزيـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف يّمح هؾ  391 ------ اًمرُمل وىم٧م ٟمٗمس ذم سم٤مًمرُمل همػَمهؿ َويمَّ

عَ  مل ُمـ ًْ  397 ------------------------------------ اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف سمٕمد َي

 392 ------------------------------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف قمغم اًمًٕمل شم٘مديؿ طمٙمؿ

 393 ------------------------------ اإلوم٤مو٦م ـمقاف شمٓمقف أن ىمٌؾ طم٤مو٧م ُمـ

 أن قمٚمٞمٝم٤م ومامذا شمٓمٝمر، أن ىمٌؾ ُمٙم٦م ُمٖم٤مدرهت٤م وىم٧م وحيلم اإلوم٤مو٦م ـمقاف ىمٌؾ طم٤مو٧م احل٩م ذم اُمرأة

 395 -------------------------------------------------- شمٗمٕمؾ؟

 397 ----------------------------------- اعمًٕمك ذم وهل اعمرأة طم٤مو٧م إذا

 397 ----------------------------------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف ىمٌؾ طم٤مو٧م ُمـ

 399 ------------------------ واطمدة سمِٜمِّٞم٦م اًمقداع وـمقاف اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم اجلٛمع

 411 ---------------------- اإلوم٤مو٦م؟ سمٓمقاف اًمقداع ـمقاف قمـ آؾمتٖمٜم٤مء ينمع هؾ

 417 ------------------------------ اإلوم٤مو٦م ُمع اًمقداع ـمقاف سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 417 ----------------------------------- اًمقىم٧م ىمٌؾ اإلوم٤مو٦م ـمقاف طمٙمؿ

 413 --------------------------------------------------- اًمرُمل

 415 - ًمٚمْمٕمٗم٦م اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ سم٤مًمرُمك اًمؽمظمٞمص رم ط اًمٜمٌك قمـ سيح ُمرومقع طمدي٨م يّمح ٓ

 415 ---------------- ًمٞمال يرُمل وأن يقُملم رُمل جيٛمع وأن ُمٜمك ذم يٌٞم٧م أٓ ًمٚمٛمٕمذور جيقز

 415 --------------------------------------------- اجلامر إمم اعمٌم

 416 ------------------------------- ُمزدًمٗم٦م ٓ ُمٜمك ُمـ يٙمقن اجلٛمرات اًمت٘م٤مط

 417 ---------------- يٛمٞمٜمف قمـ وُمٜمك ي٤ًمره قمـ اًمٙمٕم٦ٌم جيٕمؾ أن اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل ذم اًمًٜم٦م

 417 -------------------------------------- اًمزوال؟ ىمٌؾ اًمرُمل جيقز هؾ

 418 ------------------------------------------- اجلامر رُمل ذم اخلٓم٠م

 418 ------------------------------------ ي٘ميض؟ ُمتك اًمرُمل ذم أن٘مص ُمـ

 419 --------------------------------- اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ اجلٛمرة رُمل طمٙمؿ

 419 ------------------------------------------ اجلامر رُمل ذم اإلٟم٤مسم٦م

 419 ---------------------------------- اًمتنميؼ أج٤مم ذم سم٤مًمٚمٞمؾ اًمرُمل طمٙمؿ

 471 --------------------------- اًمٚمٞمؾ ذم اجلٛمرات رُمل ضمقاز ذم اًمّمحٞمح اًمدًمٞمؾ

 471 ------------------------------- اًمٕمٛمقد؟ إص٤مسم٦م اجلامر رُمل ذم يِمؽمط هؾ

 477 -------------------------------------------- اعمتٕمجؾ يرُمل يمؿ

 477 ------------------------------------------ اجلامر رُمل ذم اعمقٓة

 477 ---------------- قمٚمٞمف؟ ُم٤مذا اًمٙمؼمى ُمـ سمدًٓ  اًمّمٖمرى ذم ومرُمك اًمرُمل ذم أظمٓم٠م رضمؾ
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 472 ------------------------- سمنموط؟ أم ُمٓمٚمً٘م٤م اًمرُمل ذم اإلٟم٤مسم٦م ًمٚمٜم٤ًمء جيقز هؾ

ؾ؟ أن ًمف هؾ اًمرُمل يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اعمريض  473 -------------------------- يقيم 

 473 --------------------------------------- هب٤م يرُمك اًمتل احلَم ٟمقع

 474 ---------------------- اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٜمحر يقم اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك ُمـ طمٙمؿ

 475 --------------------------------- اًمتنميؼ أج٤مم واًمرُمل اًمٌٞم٤مت شمرك ُمـ

ؾ جيقز هؾ  476 ---------------------------------- اًمّمقرة؟ هذه ذم اًمتٕمج 

 476 ---------------------------- إيمؼم؟ اإلُم٤مم ًمٖمػم قمروم٦م ذم اخلٓم٦ٌم شمنمع هؾ

 477 --------------------------- اًمّمٚمقات سمٕمد سمام اًمتنميؼ سم٠مج٤مم اًمتٙمٌػم ي٘مٞمد هؾ

 479 ---------------------------------------- اًمتنميؼ أج٤مم سمٛمٜمك اعمٌٞم٧م

 427 ---------------------------------- اًمتنميؼ ًمٞم٤مزم سمٛمٜمك اعمٌٞم٧م وضمقب

 422 -------------------------- اهلدي جيد مل عمـ اًمتنميؼ أج٤مم صٞم٤مم ذم اًمؽمظمٞمص

 423 -------------------------------------------- ًمٞمالً  سمٛمٜمك اعمٌٞم٧م

 424 ------------------ ومديتلم؟ أم ومدي٦م يٗمدي هؾ ُِمٜمك ذم يٌٞم٧م وٓ يرضمؿ أن يريد ٓ عمـ

اًمٖمروب؟ ىمٌؾ ُمٜمك إمم يٕمقد صمؿ اًمقىم٧م، سمٕمض ومٞمف ويًؽميح سمٛمٙم٦م سمٞمتف إمم يذه٥م أن ًمٚمح٤مج جيقز هؾ

 ----------------------------------------------------- 425 

 426 ------------- اًمٚمٞمؾ ذم  ًمٚمٛمٌٞم٧م ويرضمع ُمٜمك ظم٤مرج اًمتنميؼ أج٤مم هن٤مر ذم خيرج ُمـ طمٙمؿ

 426 ------------------------ هب٤م ًمٚمٛمٌٞم٧م ُِمٜمك إمم اًمٕمقدة صمؿ ضمدة إمم اخلروج طمٙمؿ

 429 --------------------------------------------- واًمت٘مّمػم احلٚمؼ

 437 -------------------------------- وم٘مط اًمت٘مّمػم سمؾ طمٚمؼ اًمٜم٤ًمء قمغم ًمٞمس

 437 -------------------------- صٗمتف؟ هل ُم٤م واًمٕمٛمرة احل٩م ذم أواًمت٘مّمػم احلٚمؼ

 432 ---------------------------------------- قمٛمرشمف ذم احلٚمؼ ٟمز ُمـ

 433 -------------------- شم٘مّمػم؟ أم طمٚمؼ يٕمتؼم (اح٤ميمٞمٜم٦م) احلالىم٦م سمآخ٦م اًمِمٕمر إزاًم٦م هؾ

 433 ------------------ ي٘مٍم أو حيٚمؼ ومل رأؾمف ُمـ اًمِمٕمرات سمٕمض أظمذ قمغم اىمتٍم ُمـ

 434 ------------------- سمٕمْمف؟ أو اًمِمٕمر مجٞمع ُمـ يٙمقن هؾ واحل٤مج ًمٚمٛمٕمتٛمر اًمت٘مّمػم

 435 ---------------------------------------- احل٩م ذم ًمٚمٛمرأة اًمت٘مّمػم

 437 -------------------------------------------------- اهلدي

 آٟمتٗم٤مع ذم اًمًٚمػ هبدي اًمٜم٤مس اىمتداء قمدم وسمٞم٤من واهلدي؟ إوحٞم٦م ُمـ سمدٓ اًم٘مٞمٛم٦م إظمراج جيقز هؾ

 439 ------------------------------------------------ اهلداي٤م ُمـ

 439 ---------------------------- اًمتنميؼ أج٤مم سمّمٞم٤مم هدي جيد مل عمـ اًمؽمظمٞمص

 447 -------------------------------- ط سم٤مًمٜمٌل ظم٤مص إُم٦م قمـ اًمتْمحٞم٦م

ُٕوحٞم٦م ذم ُيِْمؽَمط ُم٤م اهلدي ذم ُيِْمؽَمط هؾ  442 ----------------------------- ا
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 442 ---------------------------- هل٤م ي٘م٤مول ُمنموع أو ًمنميم٦م اهلدي صمٛمـ إقمٓم٤مء

 443 ------------------------ واًم٘م٤مرٟملم اعمتٛمتٕملم ُمـ اًمٜمحر يقم ىمٌؾ اهلدي ذسمح ُمـ

 444 --------------------- سم٤محل٩م اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف ومِمؼ هيدي أن اؾمتٓم٤مع وُم٤م اعمتٛمتع احل٤مج

 444 ------------------------------- احل٤مج قمـ سم٤مًمذسمح اعمّم٤مرف شمقيمٞمؾ طمٙمؿ

 444 --------------------------------------- اًمٜمحر يقم ىمٌؾ اًمذسمح طمٙمؿ

 445 -------------------- يمذًمؽ؟ قمٛمرشمف ذم ؿمٕمره ي٘مٍم هؾ يْمحل أن اعمٕمتٛمر أراد ًمق

ـ ٟم٤مؾمٞم٤مً  سمجٛمؾ وحك إذا  ً  445 ----------------------------- ومٞمف؟ اعمٓمٚمقب اًم

 445 -------------------------- دمزئ؟ ومٝمؾ ُمٜمك ظم٤مرج ُمـ سم٤مًمذسمٞمح٦م احل٤مج أتك إذا

 446 ---------------------------------- اًمتْمحٞم٦م ذم اًمنميم٤مت شمقيمٞمؾ طمٙمؿ

 447 ---------------------------------------------- إول اًمتحٚمؾ

 449 --------------------------------------- إول اًمَتَحٚم ؾ ذم ُم٤ميِمؽمط

 449 ------------------------------------------ طمرم؟ يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م هؾ

 449 --------------------------------------- إول اًمتحٚم ؾ حيّمؾ سمامذا

 457 ---------------------------------- اًمرُمل سمٛمجرد حيّمؾ إول اًمتحٚمؾ

 457 ------------------------- اًمٓمقاف سمٛمجرد احل٤مج سمتحٚمؾ قم٤ٌمس اسمـ ىمقل طمقل

 452 ----------------------------------- اًمتٓمٞم٥م وىم٧م طمديثل سملم اًمتقومٞمؼ

 453 ---------------------------------------------اعمِم٤مقمر ذم اًم٘مٍم

 455 -------------------------------------ُمٙم٦م ٕهؾ ُمٜمك ذم اًم٘مٍم طمٙمؿ

 456 ---------------------- اًمًٗمر ٕضمؾ أم اًمٜمًؽ أضمؾ ُمـ وقمروم٦م ُمٜمك ذم اًم٘مٍم هؾ

 457 ----------------------- واعمزدًمٗم٦م؟ وقمروم٤مت ُمٜمك ذم ُمٙم٦م ٕهؾ اًم٘مٍم ينمع هؾ

 457 ------------------------------- اعمِم٤مقمر ذم ي٘مٍمون أم يتٛمقن ُمٙم٦م ؾمٙم٤من

 459 -------------------------------------------------- اًمقداع

 467 ---------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد يم٤مٟم٧م إذا اًمقداع ـمقاف قمدم ذم ًمٚمح٤مئض اًمؽمظمٞمص

 462 ---------- آزدطم٤مم اٟم٘مْم٤مء سمٕمد ًمٞمٓمقف قم٤مد صمؿ سمٚمده إمم ورضمع اًمقداع ـمقاف يٓمػ مل ُمـ

 463 ------------------------ اًمقداع؟ ـمقاف يٚمزُمف هؾ آوم٤مىمل قمـ حي٩م اًمذي اعمٙمل

 463 ---------------------------------- ًمٚمٛمٕمتٛمر؟ واضم٥م اًمقداع ـمقاف هؾ

 464 ------------------------ واطمدة سمِٜمِّٞم٦م اًمقداع وـمقاف اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم اجلٛمع

 465 ---------------------- اإلوم٤مو٦م؟ سمٓمقاف اًمقداع ـمقاف قمـ آؾمتٖمٜم٤مء ينمع هؾ

 466 ------------------------------ اإلوم٤مو٦م ُمع اًمقداع ـمقاف سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 467 ------------------------------------------------ اًمتحّمٞم٥م

 469 --------------------------------------------- ؾمٜم٦م اًمتحّمٞم٥م



 559 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 477 ---------------------------------------------- احل٩م ُمٌٓمالت

 473 --------------------------------------------- احل٩م ُمٌٓمالت

 473 ---------------------------------------- سم٤مجلامع؟ احل٩م يٗمًد هؾ

 474 -----------------------------------اًم٘مْم٤مء؟ يٚمزُمف هؾ طمجف سمٓمؾ ُمـ

 475 -------------------------------------------------- اًمدُم٤مء

 477 -------------------------- دُم٤مء أم دم يٚمزُمف هؾ واضم٤ٌمت، قمدة احل٩م ذم شمرك

ؽ يمؾ ذم اًمدم جي٥م هؾ ًُ  478 ---------------------------------- سمف؟ خُيَؾ ُٟم

احل٩م؟ ذم ظمٓم٠مً  ارشمٙم٥م ُمـ يمؾ قمغم اًمدم جي٥م وهؾ احل٩م، ذم اًمقاضم٥م وشمرك اعمحٔمقر ومٕمؾ سملم اًمٗمرق

 ----------------------------------------------------- 479 

 481 --------------------------------ًمٚمح٤مج اًمدم شمريمٝم٤م ذم جي٥م اًمتل إؿمٞم٤مء

 481 -------------------------------------- احلج٤مج قمغم اًمقاضم٦ٌم اًمدُم٤مء

 483 --------------------------------------------- واحلٞمض احل٤مضم٦م

٦م اُمرأة ؿمٙم٧م  485 -------------- اؾمتح٤مو٦م؟ دم أو طمٞمض دم هق هؾ ُمٜمٝم٤م ٟمزل دم ذم طم٤مضمَّ

 487 ---------------------------------------------- اًمٖمػم قمـ احل٩م

 489 --------------------------- اعمٞم٧م؟ قمغم اًمقاضم٥م ُيً٘مط اعمٞم٧م قمـ احل٩م هؾ

 489 ------------------------------------- أواجلد إب قمـ احل٩م طمٙمؿ

 492 ------------------------- أبٞمف قمـ يٕمتٛمر أن ٟمقى صمؿ ًمٜمٗمًف، وطم٩م اقمتٛمر آوم٤مىمل

 495 ---------------------------------سم٤محل٩م همػمه يٜمٞم٥م هؾ ُم١مسمًدا اعمًجقن

ٌَّك وح٤م ًمقاًمدشمف احل٩م سمٜمٞم٦م سمٚمده ُمـ ظمرج رضمؾ ٌ ك سم٤محل٩م ًم  496 ----------------- ًمقاًمده؟ ًم

 497 ------------- ومٚمًٓملم ذم اإلطمتالل حت٧م يٕمٞمش اًمذي اًم٘مري٥م قمـ واًمٕمٛمرة احل٩م طمٙمؿ

 497 ------------------------------------ اعمتقوم٤مه اًمزوضم٦م قمـ احل٩م طمٙمؿ

 498 -------- اًمقاًمديـ أطمد قمـ احل٩م وطمٙمؿ احلٞم٤مة ىمٞمد قمغم شمزال ٓ اًمتل اًمزوضم٦م قمـ احل٩م طمٙمؿ

 499 --------------------------- أضمرة؟ سمٖمػم أو سم٠مضمرة يٙمقن هؾ اعمٞم٧م قمـ احل٩م

 512 ------------------------------------------ اًمٖمػم قمـ احل٩م طمٙمؿ

 515 ----------------------- قمٜمف؟ حي٩م هؾ اعمٞم٧م واًمده طم٩م صح٦م ذم اًمقًمد ؿمؽ إذا

 517 ------------------------------- سمٕمد يتزوج وح٤م أبٞمف قمـ حي٩م أن أراد ُمـ

 517 ------------------- أبٜم٤مؤه؟ قمٜمف حي٩م ومٝمؾ وُم٤مت حي٩م ومل ًمٚمح٩م ُمًتٓمٞمٕم٤مً  يم٤من رضمؾ

 572 ----------------------- ؿمؼمُم٦م سمحدي٨م قمٚمٞمف وآؾمتدٓل اًمٖمػم قمـ احل٩م طمٙمؿ

 575 --------------------------------------- اعمتقذم اسمٜمٝم٤م قمـ إم طم٩م

 577 --------------------------------------------------- زُمزم

 579 ------- ُمٙم٤من أي ذم أم ُمٙم٦م، سمداظمؾ خمتص هذا ومٝمؾ زُمزم، ُم٤مء ذب قمٜمد ُمًتج٤مب اًمدقم٤مء



 561   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 579 --------------- اًمًٜم٦م ُمـ هذا أن قمغم ىم٤مئامً  زُمزم ُمـ ط اًمٜمٌل سمنمب سمٕمْمٝمؿ يًتدل

 527 ------------------------------------- اًمٓمقاف سمٕمد زُمزم ُمـ اًمنمب

َب  ًمِـام زُمزم ُم٤مء :طمدي٨م  522 ------------- أطمد؟ أي وُمـ سمٚمد أي ذم ذهب٤م يِمٛمؾ هؾ ًمف، ُذِ

 523 ----------------------------------------- احل٤مج هتؿ ُمتٗمرىم٦م ُم٤ًمئؾ

 525 ------------------------------------------ واًمتٙمٌػم اًمتٚمٌٞم٦م ومْمؾ

 525 --------------------------------------- ؾمٜملم مخس يمؾ احل٩م ومْمؾ

 525 ----------------------- طمجف حيٌط مل اإلؾمالم إمم قم٤مد صمؿ ارشمد صمؿ طم٩م إذا اعمًٚمؿ

 527 ----------------------------------- اًم٤ًمقم٦م؟ ىمٞم٤مم ىمٌٞمؾ اًمٌٞم٧م حي٩م هؾ

 528 --------------------------- سمحر ُمٙم٦م وسملم سمٞمٜمف يم٤من ُمـ قمغم احل٩م يً٘مط هؾ

٤ًٌم احل٩م ُمـ أومْمؾ ُم٤مؿمًٞم٤م احل٩م هؾ  528 --------------------------------- رايم

 529 ------------------------------------- اًمٜمحر يقم هق إيمؼم احل٩م يقم

 529 -------------------------------------------- اًمٜمحر يقم اخلٓم٦ٌم

 531 ------------------------------------------ اًمذٟمقب وشمٙمٗمػم احل٩م

 533 ---------------------------------- ًمٚمح٤مج اؾمت٘م٤ٌمًٓ  اًمٌٞمقت شمزيلم طمٙمؿ

 533 --------------------- أطمد؟ ًمٙمؾ قم٤مم هق هؾ سم٤مًمٌ٘مٞمع واًمدومـ سم٤معمديٜم٦م اعمقت ومْمؾ

 534 --------------- طمجف؟ إقم٤مدة يٚمزُمف ومٝمؾ قمٜمٝم٤م شم٤مب صمؿ ًمٚمنميمٞم٤مت ُمالسمس وهق طم٩م ُمـ

 535 --------------------------- (سمٔمٚمؿ سم٢محل٤مد ومٞمف ُيرد وُمـ)شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اإلرادة

 535 --------------- اًمزطم٤مم؟ ؿمدة سمٕمذر يً٘مط هؾ اعمّمكم يدي سملم ًمٚمامر اًمزطم٤مم ذم اعمداومٕم٦م

أضمٜمٌٞم٦م اُمرأة اعمّمكم ُٓمس إذا اًمّمالة وطمٙمؿ احلرم؟ ذم اًمزطم٤مم ؿمدة ُمع سم٤مًمرأس إيامءً  اًمّمالة دمقز هؾ

 ------------------------------------------------------ 536 

 539 ------------ احل٩م؟ ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اجلدال ذم يدظمؾ هؾ احل٩م ذم اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم اًمٜم٘م٤مش

 547 ---------------------------- سم٤مخلػم يٕمقد ومٞمام اعم٤ٌمريم٦م احل٩م أوىم٤مت اؾمتٖمالل

 542 ---- احلج٤مج ُمع خيرج طمٞمٜمام سم٤مٕوىم٤مف يٕمٛمؾ اًمذي اإلداري أو اعمرؿمد ي٠مظمذه اًمذي اعمٌٚمغ طمٙمؿ

 543 ---------------------------------------- شطمرج ٓ» :طمدي٨م طمقل

 545 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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